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APRESENTAÇÃO 

Cabe à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), segundo a Lei nº 10.233, 

de 5 de junho de 2001, que estabelece sua criação, representar o Brasil perante os organismos 

internacionais e em convenções, acordos e tratados em sua área de competência, observadas 

as diretrizes do Ministério da Infraestrutura (MInfra) e as atribuições específicas dos demais 

órgãos federais.  

A fim de cumprir essas atribuições, a ANTT participa de uma série de reuniões que envolvem 

países da América do Sul. As atas e os anexos resultantes destas, complementarmente ao Acordo de 

Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) e seus protocolos adicionais, e aos 

acordos bilaterais em matéria de transporte terrestre com Venezuela, Guiana e França (Guiana 

Francesa), constituem o arcabouço legal que rege o transporte internacional terrestre. 

A ANTT tem participado das reuniões da Comissão de Seguimento do ATIT (Comissão do 

Artigo 16), nas quais se discutem as necessidades de alterações e/ou de complementações do 

Segundo Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções e do próprio ATIT. Adicionalmente, a ANTT 

participa das reuniões do Subgrupo Técnico do Subgrupo de Trabalho 5 – Transportes do Mercosul 

(SGT-5), com o tema “Harmonização dos procedimentos de fiscalização”, que foi criado visando ao 

avanço em temas importantes que tratam da uniformização de procedimentos. 

Portanto, é indispensável que a agência conheça integralmente a legislação e os 

procedimentos adotados nos outros países participantes para que a harmonização da legislação 

brasileira com a internacional seja conduzida de forma adequada. Além disso, o conhecimento da 

legislação é necessário para que a ANTT possa identificar práticas operacionais, legislações e 

procedimentos adotados em outros países que restrinjam ou conflitem com regulamentos e acordos 

internacionais firmados pelo Brasil, conforme estabelecido pelo art. 32 da Lei nº 10.233/2001. 

Por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 002/2014 ANTT/UFSC,  

foram realizados o levantamento e a organização, em um banco de dados, das atas das reuniões 

anteriormente citadas, bem como resoluções, diretrizes e decisões dos grupos e das câmaras do 

Mercado Comum do Sul (Mercosul); acordos internacionais; leis, decretos-lei e decretos do 

Poder Executivo da Presidência da República; portarias do então Ministério dos Transportes; 

resoluções e portarias da ANTT; resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran); 

resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP); circulares da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP); além de instruções normativas de diversos órgãos com competência 

para regular aspectos pertinentes aos serviços de transporte rodoviário.  

Além disso, o TED nº 002/2016 ANTT/UFSC, denominado "Levantamento, análise e 

comparação das normativas de transporte rodoviário internacional de cargas e de passageiros dos 

países que mantêm acordo com o Brasil", resultou na proposição de subsídios para propostas de 

alteração de acordos bilaterais e multilaterais, de alterações do ATIT e para a elaboração dos 

Manuais de Fiscalização do Transporte Rodoviário Internacional de Cargas e de Passageiros.  

No âmbito do referido TED, foram analisadas e comparadas as normativas da Argentina, da Bolívia, 

do Chile, do Paraguai, do Peru, do Uruguai, da Venezuela, da Guiana e da Guiana Francesa. 

Além do ATIT, outro marco regulatório de transporte internacional terrestre entre os 

países da América do Sul foi firmado no âmbito da Comunidade Andina (CAN), que possui como 



ANTT 

6 CADERNO DE RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS 

membros a Bolívia, a Colômbia, o Equador e o Peru. Esse marco é composto pela Decisão nº 398, 

de 17 de janeiro de 1997, que trata sobre o transporte internacional de passageiros por rodovia, 

e pela Decisão nº 399, de 17 de janeiro de 1997 (substituída pela Decisão nº 837, de 29 de abril 

de 2019), que trata sobre o transporte internacional de cargas por rodovias. 

Assim, o presente estudo, elaborado em continuidade à etapa realizada no âmbito do 

TED nº 002/2016 ANTT/UFSC, tem como objetivo complementar as ações que já vêm sendo 

executadas pela agência, por meio da reunião dos instrumentos normativos da Colômbia, do 

Equador e do Suriname, além da realização das análises necessárias para a comparação desses 

documentos com a legislação brasileira vigente, com os acordos bilaterais e com o ATIT. 

Ressalta-se que, dos membros da CAN, apenas a Colômbia e o Equador não possuem acordo de 

transporte com o Brasil. O Suriname, por sua vez, não é membro da CAN e tampouco possui, 

atualmente, acordo de transporte vigente com o Brasil.  

Nesse contexto, também compõe as atividades deste projeto o levantamento dos 

instrumentos normativos vigentes no âmbito da CAN e sua comparação com o ATIT,  

visando subsidiar a ANTT na proposição de harmonização entre as normas do acordo e da CAN 

relacionadas ao transporte terrestre. 

Além disso, a situação de pandemia vivenciada no mundo no ano de 2020 evidencia a 

necessidade urgente de levantamento, análise e elaboração de proposta para a 

compatibilização das normas sanitárias e dos procedimentos operacionais aplicáveis ao 

transporte internacional terrestre de cargas e de passageiros em caso de epidemias, presente 

ou futuras. Ao longo desse ano, observou-se que os países sul-americanos editaram normativas 

que impactam esse tipo de transporte, como parte das medidas para conter o avanço da doença. 

Nesse sentido, o presente estudo se debruçará sobre o Regulamento Sanitário Internacional 

(RSI), redigido no âmbito da Organização Mundial da Saúde (OMS), a qual orienta os países sobre 

a forma de agir frente a situações de emergência em matéria de saúde, como é o caso da atual 

pandemia. Nesse contexto, o presente relatório tem como objetivo analisar as disposições do 

RSI e como este foi implementado no âmbito interno dos países signatários do ATIT e da 

Venezuela, bem como outras normas e protocolos adotados pelos países, e apresentar 

sugestões para a atuação da ANTT frente ao contexto atual e em futuras epidemias, no que 

tange ao transporte internacional terrestre.  

O resultado deste trabalho subsidiará as propostas da ANTT para a alteração de acordos 

bilaterais, do ATIT, da proposição de novos acordos de transporte com os países não signatários 

do ATIT e da revisão dos Manuais de Fiscalização do Transporte Rodoviário Internacional de Cargas 

e de Passageiros, podendo, assim, reduzir os conflitos de cunho operacional e diplomático, 

atender às reinvindicações do setor privado e promover uma efetiva integração entre os países, 

além de garantir maior celeridade e confiabilidade aos processos fiscalizatórios.  
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1. INTRODUÇÃO 

No que tange às relações internacionais, o Brasil é membro de diversos organismos de 

integração regional, entre os quais se destaca o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a 

Associação Latino-Americana de Integração (Aladi). Além disso, o Brasil tem firmado acordos 

bilaterais com diversos países da América do Sul, entre eles a Guiana e a Venezuela, bem como 

a Guiana Francesa (Departamento Ultramarino da França), com vistas ao desenvolvimento da 

regulação do transporte rodoviário de cargas e de passageiros e ao estabelecimento dos 

princípios fundamentais de reciprocidade. Vale destacar também, para os fins deste relatório,  

a participação do Brasil na OMS, órgão que compõe a Organização das Nações Unidas (ONU), 

desde a sua criação em 1948. 

Desse modo, o presente projeto busca, em suma, o levantamento, a análise e a 

comparação das normativas de transporte rodoviário internacional de cargas e de passageiros da 

Colômbia, do Equador e do Suriname com o Brasil, assim como a harmonização das normas do ATIT 

com as decisões de transporte da CAN. Além disso, procura-se examinar também o RSI e a sua 

aplicação nos países signatários do ATIT, além da Venezuela, no contexto de resposta a situações de 

epidemias internacionais, nas atividades ligadas ao transporte internacional terrestre.  

A Fase 1 e a Fase 2 do Plano de Trabalho do TED nº 001/2019 resultaram em três 

relatórios comparativos1, a saber: 

» RP 1 – Suriname (ANTT, 2020b) 

» RP 2 – Colômbia (ANTT, 2020c) 

» RP 3 – Equador (ANTT, 2020d). 

Esses relatórios apresentaram os resultados do levantamento, da análise e da 

comparação das normativas dos países que compuseram o objeto de exame da presente 

pesquisa, assim como sua comparação com as normas brasileiras afetas ao tema do transporte 

internacional terrestre. 

O estudo teve prosseguimento com a realização da Fase 3 do Plano de Trabalho: “Atualizar 

as propostas de harmonização”. O objetivo dessa fase foi atualizar os relatórios de harmonização da 

Fase 3 do TED nº 02/2016, contemplando os novos países analisados (Suriname, Colômbia e Equador) 

e eventuais revisões legais. Essa fase resultou em quatro volumes2: 

» Volume 1 – Contextualização e Metodologia 

» Volume 2 – Autorizações, Documentos de Transporte e Serviços 

» Volume 3 – Seguros e Normas técnicas 

» Volume 4 – Produtos Perigosos. 

                                                           

1 Os relatórios podem ser consultados através do link: https://portal.antt.gov.br/negociações-internacionais. 
2 Os relatórios podem ser consultados através do link: https://portal.antt.gov.br/negociações-internacionais. 
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A Fase 4 “Prover subsídios para as propostas de harmonização entre o ATIT e as 

normativas de transporte da CAN” teve como objetivo a identificação dos temas divergentes 

entre os dois organismos e a proposição de harmonização deles. Nesse relatório,  

foram analisados, comparativamente, tanto os temas harmonizáveis, quanto os temas não 

harmonizáveis – buscando prover um melhor entendimento das normativas da CAN em relação 

ao que está disposto no ATIT e, nesse sentido, apontando para a melhor prática a ser adotada 

no âmbito do transporte internacional terrestre, considerando a legislação de cada organismo. 

Com a conclusão das fases anteriores, avançou-se para a Fase 5, que contemplou a 

tradução dos relatórios das Fases 3 e 4 para o espanhol. 

Finalmente, deu-se início à Fase 6 do projeto. Tendo em vista a declaração da OMS, no dia 

11 de março de 2020, da situação de pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus 

(Sars-CoV-2) (OPAS, 2020a), os países adotaram diversas medidas ao redor do mundo para mitigar o 

contágio, as quais muitas vezes impactam o transporte internacional terrestre de cargas e de 

passageiros.  

Nesse sentido, o presente relatório tem como objeto a análise do RSI,  

normativa estabelecida no âmbito da OMS, bem como sua implementação e incorporação no 

ordenamento interno dos países signatários do ATIT somados à Venezuela. Este estudo também 

contempla um amplo levantamento de normas e procedimentos sanitários adotados pelos 

países como estratégia de resposta à atual pandemia e às situações de emergência de saúde 

pública em geral. Um último objetivo é o de prover recomendações aos órgãos reguladores de 

transportes terrestres sobre como atuar em situações de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), buscando analisar as melhores práticas nos casos em que o 

transporte internacional é afetado. 

Desse modo, além desta introdução, o presente relatório está estruturado da  

seguinte forma: 

» Contextualização 

» Metodologia 

» Análise comparativa das normas e procedimentos sanitários 

» Recomendações Sanitárias. 
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2. METODOLOGIA 

A Fase 6 do presente projeto – TED nº 1/2019 – consiste na proposição de 

recomendações sanitárias a serem observadas pelas autoridades competentes de transporte 

internacional terrestre, feitas a partir de uma análise das normativas e procedimentos de cunho 

sanitário aplicáveis ao transporte rodoviário adotados pelos países em relação a eventos de 

saúde pública. A abrangência do levantamento realizado contempla as normativas do Brasil, 

Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, além do Mercosul e o ATIT,  

com foco nas normas sanitárias gerais para situações de epidemias, bem como aquelas editadas 

em 2020 para o combate à covid-19.  

A análise das normativas foi realizada tendo como base as disposições do Regulamento 

Sanitário Internacional (RSI), aprovado em 2005 pela assembleia geral da OMS, o qual foi 

assinado por todos os países estudados no presente relatório. Este regulamento constitui-se na 

principal referência mundial para o combate e monitoramento de situações de ESPII, e seu 

cumprimento pelos Estados-Partes é de suma importância para o fortalecimento das 

capacidades básicas dos signatários em responder aos eventos de saúde pública em andamento 

e futuros. Busca-se verificar, portanto, a aderência da legislação doméstica dos países estudados 

ao RSI quanto aos aspectos relacionados ao transporte internacional rodoviário de cargas e 

passageiros, de modo a permitir uma visão mais precisa das possibilidades de atuação das 

autoridades de transporte terrestre nos países perante epidemias futuras e atuais.  

Nesse sentido, destaca-se que a análise das normas e procedimentos relativos à covid-19 

constitui-se uma oportunidade de verificar a instrumentalização do RSI pelos países em uma das 

ESPII mais graves já enfrentadas. 

As recomendações sanitárias propostas no capítulo 4 contemplam, portanto, 

sugestões para o aprofundamento das discussões sobre o tema sanitário nas operações de 

transporte, além de boas práticas observadas nas normativas estudadas que podem ser 

implementadas tanto no combate à covid-19 como em futuras ESPII. Ademais, pode-se ressaltar 

a oportunidade de essas recomendações se refletirem em uma uniformidade maior do 

tratamento dispensado pelos países para o transporte internacional rodoviário durante eventos 

de saúde pública, e consequentemente maior segurança jurídica para essas operações e 

segurança sanitária para os viajantes e mercadorias transportados. 

A fim de permitir um entendimento mais completo do RSI e do status da sua 

incorporação pelos países estudados, bem como das iniciativas de cooperação entre eles em 

matéria sanitária, também são apresentadas uma contextualização sobre o processo histórico 

de atualização do RSI e o marco legal referente a sua incorporação nos países sul-americanos. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Com o propósito de compreender o contexto em que as normativas e os 

procedimentos de caráter sanitário de cada país estão inseridos, este capítulo destina-se a 

consolidar informações sobre o RSI, no que se refere ao seu histórico, à incorporação deste pelos 

países sul-americanos, além da sua estrutura e dos itens que serão tratados. Ainda, visa abordar, 

em um contexto geral, os artigos do RSI que são importantes para sua compreensão e para o 

restante das recomendações sanitárias voltadas ao transporte terrestre internacional. 

 REGULAMENTO SANITÁRIO INTERNACIONAL (2005) 

A globalização trouxe consigo a circulação mundial ampliada de mercadorias e 

pessoas, o que favorece a disseminação de doenças e consequentemente implica necessidade 

da implementação de barreiras e normas sanitárias internacionais. O viés de cooperação 

internacional, com a celebração de tratados internacionais, para a contenção de doenças, 

refere-se à primeira Conferência Sanitária Internacional, em 1851, até a criação da OMS em 

1948 (PAGOTTO, 2018). Com a formação da organização, foram implementados RSIs com o 

objetivo de controlar a propagação de doenças. O primeiro foi elaborado em 1951, logo 

substituído em 1969 e alterado em 1981 após a propagação da varíola. Essa versão permaneceu 

vigente até 1995, quando o documento passou por um processo de revisão (OMS, 2008). Vale 

ressaltar que esses regulamentos contavam com uma lista específica de doenças, o que tornava 

pouco flexível o regime internacional de controle sanitário. 

Atualmente, o documento vigente em âmbito internacional é o RSI estabelecido em 

2005, depois de dez anos de negociações, na 58ª Assembleia Mundial da Saúde (AMS), entrando 

em vigor em 2007. O RSI conserva relações entre organismos internacionais integrantes da ONU, 

como a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a OMS, estabelecendo-se como um dos 

principais documentos internacionais que versam sobre saúde pública. Esse regulamento tem 

como objetivo auxiliar a comunidade mundial a prevenir e determinar regras sobre riscos graves 

de saúde pública que potencialmente podem atravessar fronteiras, causando ameaças à 

população mundial. O controle sanitário por meio do RSI possibilita uma padronização de 

normas internacionais e uma diminuição de obstáculos gerados por barreiras sanitárias 

distintas. Ainda, o regulamento estabelece a obrigação dos Estados-Partes de instalar um 

mínimo de capacidades básicas em matéria de saúde pública, de notificar à OMS em caso de 

eventos que possam constituir uma emergência de saúde internacional, e o dever de proteção 

aos direitos humanos, entre outros (OMS, 2008).  

Como está previsto pela Constituição da OMS, o RSI é vinculante aos Estados-Partes da 

organização e não necessita de adesão na ordem jurídica interna para passar a vigorar. O objetivo 

do RSI apoia-se no intercâmbio de informações entre os países e o secretariado da OMS, conforme 

a Parte II do regulamento. Todavia, a OMS não possui métodos para investigar e coletar 

informações em cada país, necessitando diretamente da cooperação dos Estados-Partes.  

Vale destacar que o RSI aprovado em 2005 representou uma mudança drástica e 

significativa comparada com os regulamentos anteriores, visto que modificou os métodos e 

procedimentos empregados no controle internacional de doenças quanto à cooperação 
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internacional em saúde, com uma lógica inovadora e estratégica em relação à segurança 

sanitária. O atual RSI apresenta novos conceitos e categorias que dinamizam o controle 

internacional de doenças, trazendo consigo uma abordagem que visa cobrir todos os riscos 

possíveis, diferentemente das primeiras versões do regulamento.  

Com o objetivo de ajudar os Estados-Partes na notificação de eventos que possam 

constituir uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), o RSI traz uma 

ferramenta nova, que se constitui em um algoritmo composto, basicamente, por quatro 

perguntas a serem respondidas pelo Estado durante a avaliação de risco, conforme o Anexo 2 

do RSI:  

i. O impacto sobre a saúde pública é grave? 

ii. O evento é incomum ou inesperado? 

iii. Há um risco significativo de propagação internacional? 

iv. Há um risco significativo de restrições ao comércio internacional? (OMS, 2008). 

 Caso a resposta seja afirmativa para pelo menos duas dessas perguntas, o Estado deve 

notificar o evento à OMS em até 24 horas depois dessa análise.  

Sobre a estrutura do documento, deve-se destacar primeiramente que este está 

dividido em dez partes, sendo elas (BRASIL, 2020a):  

» Parte I (art. 1º ao 4º): “Definições, propósito e abrangência; princípios e autoridades 

responsáveis” 

» Parte II (art. 5º ao 13): “Informação e resposta na saúde pública” 

» Parte III (art. 15 ao 17): “Recomendações” 

» Parte IV (arts. 18 ao 22): “Pontos de entrada” 

» Parte V (arts. 23 ao 34): “Medidas de saúde pública”, dividido em quatro capítulos: 

“Disposições gerais”, “Disposições especiais para meio de transporte e operadores de meio 

de transporte”, “Disposições essenciais para viajantes” e “Disposições especiais para 

mercadorias, contêineres e terminais de contêineres” 

» Parte VI (arts. 35 ao 39): “Documentos de saúde” 

» Parte VII (arts. 40 e 41): “Encargos” 

» Parte VIII (arts. 42 ao 46): “Disposições gerais” 

» Parte IX (arts. 47 ao 53): “Cadastro de peritos do RSI, Comitê de emergências e Comitê de 

revisão”. Dividida em três capítulos.  

» Parte X (arts. 54 ao 66): “Disposições finais”.   

Além disso, ao final do corpo do texto, dispõem-se de nove anexos: 

» Anexo 1: dividido em “(A) Capacidade básica necessária para vigilância e de resposta”, e “(B) 

Capacidade básica para portos, aeroportos, e passagens de fronteiras terrestres 

designadas”. 
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» Anexo 2: “Instrumento de decisão para a avaliação e notificação dos eventos que possam 

constituir emergências de saúde pública de importância internacional”. Esquematiza casos 

dos eventos detectados pelo serviço nacional de segurança e dá exemplos para a aplicação 

desse instrumento. 

» Anexo 3: “Modelo de certificado de dispensa sanitária da embarcação/certificado de 

controle sanitário de embarcação”. 

» Anexo 4: “Exigências técnicas referentes a (A) operadores de meio de transporte e (B) ao 

meio de transporte”. 

» Anexo 5: “Medidas específicas para doenças transmitidas por vetores”. 

» Anexo 6: “Vacinação, profilaxia e respectivos certificados”. Inclui um “Modelo de certificado 

internacional de vacinação ou profilaxia”. 

» Anexo 7: “Exigências relativas à vacinação ou à profilaxia para doenças específicas”. 

» Anexo 8: “Modelo de declaração marítima de saúde”. 

» Anexo 9: “Documento parte de saúde integrante da Declaração Geral de Aeronave” 

promulgada pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI).  

Dentro dessa estrutura, vale salientar alguns artigos e orientações que são 

importantes para a compreensão do RSI e para o restante da análise realizada nos capítulos 

seguintes do presente relatório. Primeiramente, na Parte II, o art. 5º discorre sobre o tema de 

vigilância, determinando que:  

Cada Estado-Parte deverá desenvolver, fortalecer e manter, o mais breve possível,  
no mais tardar dentro de cinco anos, a contar da entrada em vigor deste Regulamento 
para este Estado-Parte, as capacidades para detectar, avaliar, notificar e informar 
eventos de acordo com este Regulamento (OMS, 2008, p. 13, tradução nossa).   

Dito isso, o artigo estabelece que os Estados-Partes têm o dever de adotar medidas 

que efetivamente apliquem o que é previsto no RSI dentro do prazo previsto. Em caso de 

impossibilidade dessa aplicação, pode ser solicitada uma extensão desse prazo e até mesmo 

assistência por parte da OMS.  

Além disso, ainda na Parte II, pode-se mencionar o art. 12, que dispõe sobre a 

determinação de uma ESPII. Esse artigo determina a ida do Diretor-Geral ao território onde 

surgiu o evento, e a solicitação da formação de um comitê de emergências acerca de 

recomendações temporárias apropriadas. Segundo o inciso 4 do artigo supramencionado: 

4. Ao determinar se um evento constitui ou não uma emergência de saúde pública de 
importância internacional, o Diretor-Geral considerará: 

(a) as informações fornecidas pelo Estado-Parte; 

(b) o instrumento de decisão apresentado no Anexo 2; 

(c) o parecer do Comitê de Emergências; 

(d) os princípios científicos, bem como as evidências científicas e outras informações 
relevantes disponíveis; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10212.htm#anexo2
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(e) uma avaliação do risco para a saúde humana, do risco de propagação internacional 
da doença e do risco de interferência com o tráfego internacional. (OMS, 2008, p. 18, 
tradução nossa).  

Em conformidade ao art. 12, podem ser apontados outros três artigos, na Parte III,  

que abordam o tema. O art. 15 define que cabe ao Diretor-Geral estabelecer as recomendações, 

“[...] mesmo depois de ter sido determinado o término da emergência de saúde pública de 

importância internacional, ocasião em que outras recomendações temporárias poderão ser 

emitidas, conforme as necessidades, a fim de evitar ou detectar prontamente sua recorrência.” 

(OMS, 2008, p. 20, tradução nossa).  Ainda, o artigo designa que os Estados-Partes podem incluir 

medidas de saúde, inclusive em relação a pessoas, bagagens, cargas, contêineres, meios de 

transporte, mercadorias e/ou encomendas postais, com o objetivo de evitar ou reduzir a 

propagação internacional de doenças e evitar interferências desnecessárias com o tráfego 

internacional. Além disso, vale ressaltar que essas medidas valem por um período de três meses 

após a sua publicação, podendo ser prorrogadas ou modificadas por outros três meses.  

Essas recomendações temporárias são válidas até a segunda AMS subsequente à determinação 

da emergência em saúde pública de importância internacional em questão (OMS, 2008).  

Já o art. 16 determina que a OMS pode emitir recomendações permanentes sobre 

medidas de saúde internacional apropriadas. Essas ações podem ser aplicadas pelos Estados-

Partes no que se refere a pessoas, bagagens, cargas, contêineres, meios de transporte, 

mercadorias e/ou encomendas postais. A OMS tem o poder de suspender e modificar essas 

recomendações caso ache necessário.  

Em relação ao art. 18, este trata especificamente sobre recomendações relativas a 

pessoas, bagagens, cargas, contêineres, meios de transporte, mercadorias e encomendas postais:  

1. Nas recomendações que formule aos Estados-Partes em relação a pessoas, a OMS 
poderá incluir as seguintes orientações: 

- nenhuma recomendação de medida de saúde específica; 

- examinar o histórico de viagens em áreas afetadas; 

- examinar os comprovantes de exames médicos e de quaisquer análises laboratoriais; 

- exigir exames médicos; 

- examinar os comprovantes de vacinação e de outras medidas profiláticas; 

- exigir vacinação ou outras medidas profiláticas; 

- colocar pessoas suspeitas sob observação de saúde pública; 

- implementar quarentena ou outras medidas de saúde pública para pessoas suspeitas; 

- implementar isolamento e tratamento de pessoas afetadas, quando necessário; 

- implementar busca de contatos de pessoas afetadas ou suspeitas; 

- recusar a entrada de pessoas afetadas ou suspeitas no país; 

- recusar a entrada de pessoas não afetadas em áreas afetadas; e 

- implementar triagem e/ou restrições de saída para pessoas vindas de áreas afetadas.  

2. Nas recomendações que formule aos Estados-Partes referentes à bagagem, carga, 
contêineres, meios de transporte, mercadorias e encomendas postais, a OMS poderá 
incluir as seguintes orientações: 

- nenhuma recomendação de medida de saúde específica; 
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- examinar manifesto e itinerário; 

- implementar inspeções; 

- examinar os certificados das medidas de desinfecção ou de descontaminação 
adotadas no momento da partida ou durante a viagem; 

- implementar tratamento de bagagens, cargas, contêineres, meios de transporte, 
mercadorias, encomendas postais ou restos humanos, a fim de remover infecção ou 
contaminação, incluindo vetores e reservatórios; 

- utilizar medidas de saúde específicas para assegurar o manuseio e o transporte 
seguros de resíduos humanos; 

- implementar regimes de isolamento ou quarentena; 

- apreender e destruir bagagens, cargas, contêineres, meios de transporte, 
mercadorias ou encomendas postais suspeitos ou contaminados ou infectados, sob 
condições controladas, quando não houver outro tratamento ou processo disponível 
comprovadamente eficaz; e 

- recusar a saída ou entrada. (OMS, 2008, p. 22-23, tradução nossa). 

Em relação à Parte VIII do documento, que versa sobre Disposições Gerais do regulamento, 

o art. 43 dispõe sobre medidas adicionais de saúde. Destaca-se que o RSI não impede que os Estados-

Partes implementem ações nacionais de proteção sanitária, em congruência com o direito 

internacional, desde que “[...] confiram um nível de proteção à saúde igual ou superior ao das 

recomendações da OMS” (OMS, 2008, p. 44). Ainda, essas medidas serão baseadas em: 

a) princípios científicos; 

(b) evidências científicas disponíveis de risco para a saúde humana ou, quando essas 
evidências forem insuficientes, informações disponíveis, incluindo informações 
fornecidas pela OMS e outras organizações intergovernamentais e organismos 
internacionais relevantes; e 

(c) qualquer orientação ou diretriz específica da OMS disponível. (OMS, 2008, p. 40, 
tradução nossa).  

Vale ressaltar que, em conformidade com os demais artigos do regulamento, o art. 43 

determina que devem ser fornecidas todas as informações sobre as medidas adicionais à OMS, 

que pode pedir ao país em questão a revisão da norma.  

Na Parte X do Regulamento pode-se salientar o artigo 57, que versa sobre a relação do 

regulamento com outros acordos internacionais. Denota à compatibilidade desses acordos com 

o regulamento, visto que este não impede a implementação de tratados e acordos entre 

Estados-Partes que compartilham certos interesses, devido a suas condições de saúde, 

geográficas, sociais ou econômicas. Dito isso, de acordo com o inciso 3 do art. 57, “[...] os 

Estados-Partes que pertençam a uma organização regional de integração econômica aplicarão 

em suas relações mútuas os preceitos comuns vigentes naquela organização regional de 

integração econômica.” (OMS, 2008, p. 50, tradução nossa). 

Ainda, vale ressaltar a existência de outro documento emitido pela secretaria da OMS, 

denominado Guia para o Centro Nacional de Ligação para o RSI (do espanhol – Guía para el 

Centro Nacional de Enlace para el RSI) (OMS, [20--]), que determina o estabelecimento de uma 

rede de Centros Nacionais de Ligação a fim de obter êxito na aplicação do regulamento,  

em conformidade com seu art. 4º. Sua finalidade é ajudar os Estados-Parte a compreender de 
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que modo podem cumprir as funções previstas pelo RSI, haja vista que esse guia estabelece uma 

padronização para esses centros.  

ESPIIs declaradas sob a regência do RSI  

Desde a atualização do RSI, em 2005, foram declaradas ESPIIs que necessitaram 

respaldo legal pelo documento. Destacam-se, portanto, as doenças na Tabela 1: 

Doença  Início da emergência  Fim da emergência  

Gripe H1N1 25 de abril de 2009 10 de agosto de 2010 

Poliomielite  05 de maio de 2014 - 

Ebola  08 de agosto de 2014 29 de março de 2016 

Zika  1 de fevereiro de 2016 18 de novembro de 2016 

Covid-19  30 de janeiro de 2020 - 

Tabela 1 – ESPIIs declaradas sob a vigência do atual RSI 
Fonte: WHO ([2020]c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2020) 

A necessidade de aplicação do RSI se evidencia durante os períodos de crise sanitária, 

tendo sido adotado durante as epidemias mais recentes, como a de H1N1, de Zika Vírus e, 

atualmente, a de covid-19.   

Em 23 de janeiro de 2020 aconteceu a primeira reunião do Comitê de Emergência do RSI 

sobre a covid-19, convocada pela OMS de acordo com o RSI. Nessa reunião, não houve consenso 

sobre se o evento constituía uma ESPII. Entretanto, foi notado o crescimento no número de 

casos e de países que reportaram e confirmaram casos (WHO, 2020a). Conforme previsto no 

art. 12 do regulamento, é autorizado que o Diretor-Geral da OMS decrete estado de emergência, 

qualificado em 30 de janeiro de 2020, quando ficou deliberada a ESPII, que é o mais alto nível 

de alerta da organização de acordo com o RSI. Todavia, a decisão do diretor-geral não é isolada, 

devendo ser ouvido o comitê de emergência, previsto no art. 48, que consiste em um grupo de 

especialistas sobre o assunto. As decisões tomadas pelo comitê foram consideradas pelo 

diretor-geral em crises sanitárias passadas e atuais, mas no caso da crise do covid-19 não houve 

unanimidade no comitê (WHO, 2020c).  

Já na terceira reunião do Comitê de Emergência do RSI, em 30 de abril de 2020,  

foram reafirmadas as medidas de prevenção da doença, de acesso à informação, e o comitê 

concordou por unanimidade que o surto ainda constituía uma ESPII e ofereceu conselhos ao 

Diretor-Geral (WHO, 2020d). Na quarta reunião, em 31 de julho, foi abordada a pandemia da 

covid-19. Convocada pelo Diretor-Geral da OMS, a reunião salientou o desenvolvimento no 

combate global à doença desde a declaração de 30 de janeiro, e destacou os segmentos que 

merecem uma maior atenção pelos comitês de emergência (WHO, 2020b).  

Além disso, os diretores regionais de emergência da OMS e o diretor-executivo do 

Programa de Emergências em Saúde da OMS forneceram um panorama geral das situações 

regionais e globais da pandemia, classificada como de risco muito alto. Ademais, a assessoria ao 

secretariado da OMS formalizou uma série de recomendações a serem seguidas, incluindo a 

cooperação dos países visando ao acesso à informação e à regulamentação de normas (WHO, 

2020d).  
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Os Comitês de Emergência reuniram-se em outras ocasiões. Além dos comitês para as 

ESPIIs, até julho de 2018, foram convocadas outras reuniões do órgão, como os Comitês de 

Emergências sobre a Síndrome Respiratória do Oriente Médio de coronavírus (MERS-Cov) 

(WHO, [2020]d). Ademais disso, entre 2013 e 2015, reuniram-se para discutir a febre amarela 

na Angola e na República Democrática do Congo (WHO, [2020]e); de 2014 a 2016, sobre o surto 

de ebola nesses mesmos países; e em 2016, e novamente em 2018, sobre o surto de ebola na 

República Democrática do Congo (WHO; 2018b, [2020]a, [2020]b). Na reunião do Comitê de 

Emergência para o poliovírus, em 10 de maio de 2018, manteve-se a orientação de que a doença 

permanece como uma ESPII devido ao seu risco de propagação internacional. O Diretor-Geral 

da OMS aceitou essa recomendação e estendeu por mais três meses as recomendações 

temporárias elaboradas pelo comitê (WHO, 2018a).  

 IMPLEMENTAÇÃO DO RSI EM PAÍSES SUL-AMERICANOS  

O processo de negociação para atualização do RSI levou dez anos para ser concluído – 

1995 a 2005 –, envolvendo questões que iam além de saúde, tais como comércio internacional, 

direitos humanos, segurança internacional etc. Considerando a complexidade do tema, os países 

da América do Sul passaram a se articular regionalmente, em especial no âmbito Mercosul,  

que elaborou reuniões e seminários internos com o intuito de construir uma postura única, 

levando propostas unificadas à AMS, onde o RSI foi discutido e aderido. 

Diante disso, o regulamento tornou-se um tópico prioritário de discussão da união 

aduaneira em foros de saúde, como o Subgrupo de Trabalho nº 11 “Saúde” (SGT-11), criado em 

1996, ao qual estão vinculadas comissões intergovernamentais temáticas, e a Reunião de 

Ministros da Saúde, instituída em 1995. Essas tentativas de articulação política durante as 

negociações do RSI levaram a ações efetivas de cooperação, juntamente com a formação de 

uma comissão específica do bloco com o objetivo de lidar com temáticas relacionadas ao RSI 

(PAGOTTO, 2018).  

Portanto, ao se relacionar com organismos e acordos internacionais, o RSI implica 

vínculo com blocos econômicos, como é o caso do Mercosul. Com objetivo de coordenar a 

participação conjunta dos países do bloco no processo de revisão do RSI, foi assinado o Acordo 

03/01 – Acordo sobre a Participação dos Estados-Partes do Mercosul, Bolívia e Chile no Processo 

de Revisão do Regulamento Sanitário Internacional. Esse acordo estabeleceu a criação de um 

Grupo Técnico Assessor, formado por Comissões de Vigilância Epidemiológica e de Controle 

Sanitário de Portos, Aeroportos, Terminais e Pontos de Fronteira. No final das negociações, 

ocorreram dois Seminários de Revisão do Regulamento Sanitário Internacional, junto com a 

Comunidade Andina (CAN), um deles entre 26 e 28 de abril de 2005, quando foi elaborado o 

documento Consenso de Montevidéu (MONTEVIDÉU, 2005 apud PAGOTTO, 2018), e o outro 

realizado entre os dias 25 e 27 de abril de 2005, que originou o documento Ata de Buenos Aires 

(BUENOS AIRES, 2005 apud PAGOTTO, 2018). Esses documentos serviram como base para o 

posicionamento internacional do grupo de países na fase final das negociações, influenciando a 

construção do RSI multilateralmente. Além disso, a adoção do regulamento gerou novas ações 

de cooperação por parte do Mercosul, visto que houve a criação de um foro permanente e 

específico de debate sobre o tema, proporcionando uma iniciativa inédita em âmbito regional.  
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O Grupo Técnico Assessor teve seu nome modificado para  Grupo Técnico Assessor de 

Análise, Avaliação e Implementação do Regulamento Sanitário Internacional, dando continuidade 

aos encontros. O Mercosul seguiu investindo na participação conjunta dos países sul-americanos 

para a implementação do RSI na região, assegurando os resultados alcançados durante o processo 

de revisão (MERCOSUL/RMS/ACORDO nº 07/05). Esse Grupo Técnico manteve como objetivo a 

implementação e a efetivação do regulamento na região, em especial as capacidades de vigilância e 

resposta, conforme demandadas pelo Anexo 1. Ainda, foram estabelecidas como prioridades em 

suas reuniões: estabelecer uma ferramenta de avaliação das capacidades básicas definidas pelo 

regulamento; definir os critérios para identificar os portos, aeroportos e passagens de fronteira 

terrestres, objeto da aplicação do RSI; e criar um mecanismo para avaliar as capacidades básicas 

relacionadas ao controle sanitário nesses pontos de entrada.  

Em outubro de 2006, de acordo com a Ata nº 01/06, esse Grupo Técnico tornou-se a 

Comissão Intergovernamental para Implementação do Regulamento Sanitário Internacional 

(CIRSI) (MERCOSUL/RMS/CIRSI/ATA nº 01/06). A CIRSI visou estabelecer, conforme exigido pelo 

RSI, um instrumento de avaliação das competências básicas para detectar, notificar e responder 

aos eventos de saúde pública nos níveis local, regional e nacional, e nos pontos de entrada. 

Ainda segundo a Ata nº 01/10 da CIRSI, as ferramentas específicas do Mercosul contemplam as 

condições relativas ao Anexo 1 do RSI, abrangendo amplamente o que foi proposto pela OMS e 

sendo empregadas na análise das capacidades básicas e nos diagnósticos delas tanto dentro 

como fora do Mercosul, como abordado na seção 0 (MERCOSUL/CIRSI/ATA nº 01/10).  

Todavia, conforme consta na Ata nº 02/10, com a aplicação desses instrumentos, foram 

identificados problemas para a implementação do RSI nos países, relacionados à 

intersetorialidade, aos sistemas de informação, à infraestrutura, aos equipamentos, aos recursos 

financeiros, às fontes de financiamento e à capacitação profissional (MERCOSUL/CIRSI/ATA  

nº 02/10). Ao notar essa deficiência, a CIRSI visou implementar novas medidas e iniciativas,  

com destaque à realização de capacitações conjuntas. Na Ata nº 01/08, os Estados-Partes 

passaram a elaborar um programa de formação do Mercosul para inspetores sanitários de Portos, 

Aeroportos e Fronteiras e Recintos Alfandegários (PAF), com atividades on-line e presenciais 

(MERCOSUL/CIRSI/ATA nº 01/08). Além disso, em 2009, foi firmado o Acordo 13/09,  

que determina o fortalecimento e a promoção de ações conjuntas para garantir os recursos 

materiais técnicos, logísticos e financeiros e promover a criação de instâncias para capacitação e 

formação de recursos humanos envolvidos nas ações de vigilância e controle sanitário 

(MERCOSUL/RSM/ATA nº 02/09), com o objetivo de realçar a importância dos recursos humanos 

envolvidos no processo de vigilância e no controle sanitário mencionados no Anexo 1 do RSI.  

Em reuniões mais recentes da CIRSI, a partir de 2016, os representantes dos Estados 

começaram a discutir propostas para uma agenda posterior àquele ano, prazo máximo 

determinado para que os países implementassem as capacidades básicas previstas no RSI, 

segundo o art. 5º do regulamento (ANVISA, 2009 apud PAGOTTO, 2018). Já na reunião da CIRSI 

em outubro de 2017, as delegações anunciaram seu apoio aos quatro itens da proposta de 

conjectura da implementação das capacidades básicas do RSI, destacando que, para que isso 

ocorra, as particularidades e características dos países da América do Sul deveriam ser levadas 

em consideração. Além disso, deve-se destacar que, devido à atual pandemia de covid-19,  

em 19 de março de 2020, o Mercosul realizou a 52ª Reunião Ordinária do SGT nº 11 

Saúde/Comissão de Vigilância da Saúde, que discutiu sobre os pontos de fronteira e informe 
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epidemiológico sobre a doença, além de elaborar uma seção que trata das lições trazidas pela 

covid-19 ao Mercosul3. 

Além das atas da CIRSI, deve-se citar algumas resoluções do Mercosul que tangenciam 

esse tema.  Primeiramente, em 2003, a Resolução Mercosul/GMC nº 09/03 aprova a Declaração de 

Saúde do Viajante do Mercosul, considerando as recomendações estabelecidas no RSI; e em 2008, 

via Resolução Mercosul/GMC nº 23/08, foram determinadas as Recomendações de saúde para 

viajantes. Por fim, a Resolução Mercosul/GMC nº 26/15, emitida pelo SGT-11, estabelece os 

requisitos mínimos para elaborar plano de contingência para ESPII em Pontos de Entrada Designados 

(PED) pelos Estados-Partes, segundo o RSI.  

No que se refere aos acordos elaborados pelo Mercosul, sublinha-se o Acordo 

nº 06/18, emitido pelo Comitê Coordenador da Reunião de Ministros de Saúde do Mercosul,  

no qual fica estabelecido que:  

Art. 1º - Reafirmar e posicionar a Saúde Fronteiriça ou Saúde de Fronteiras como uma 
área priorizada, de alto impacto político e estratégico, na perspectiva da saúde 
internacional para o MERCOSUL e do MERCOSUL para a Região. 

Art. 2º - Estabelecer como eixos integradores: a Vigilância e a Informação em Saúde; 
Redes e Serviços de Saúde; Desenvolvimento dos Recursos Humanos para a Saúde e a 
abordagem dos Determinantes Sociais mediante a articulação intersetorial. 

[...] 

Art. 4º - Instruir o Comitê Coordenador da Reunião de Ministros da Saúde do 
MERCOSUL administrar a elaboração de um plano de trabalho que permita o 
acompanhamento e a coordenação das diversas iniciativas em Saúde de Fronteiras 
que se encontram implementadas no MERCOSUL, bem como de novas propostas de 
ações práticas que respondam às particularidades de cada zona (MERCOSUL, 2018b). 

Assim, coube a cada país da região decidir quando viriam a aderir ao RSI na sua 

legislação interna. O marco legal relacionado ao RSI para cada país analisado neste estudo é 

apresentado na seção 4.1.  

Além das iniciativas em âmbito multilateral, como as do Mercosul, aponta-se a 

existências de acordos bilaterais entre os países sul-americanos envolvendo controle fronteiriço 

e cooperação sanitária, firmados antes e após o processo de revisão do RSI. Tais acordos datam 

desde a década de 1970, conforme listagem a seguir, e serão abordados de forma mais 

detalhada na seção 4.2.2: 

» Brasil – Paraguai (2007): Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai para 

Implementação do Projeto ”Fortalecimento da Vigilância em Saúde, com Ênfase no 

Combate à Dengue e na Implementação do Regulamento Sanitário Internacional” 

                                                           

3 A pesquisa das normativas e das atas de reunião do SGT-5 e do SGT-11 do Mercosul foi realizada até o dia 13 de 

novembro de 2020. 
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» Brasil – Peru (2009): Acordo-Quadro entre a República Federativa do Brasil e a República do 

Peru para o Estabelecimento de Sistemas de Controle Integrado em Postos de Fronteira do 

Brasil e do Peru 

» Brasil – Venezuela (1982): Acordo sobre Cooperação Sanitária Fronteiriça entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela 

» Brasil – Bolívia (1972): Acordo sobre Cooperação Sanitária entre a República Federativa do 

Brasil e a República da Bolívia 

» Brasil – Colômbia (1972): Acordo de Cooperação Sanitária entre a República Federativa do 

Brasil e a República da Colômbia para a Região Amazônica 

» Brasil – Paraguai (1971): Acordo Sanitário entre o Governo da República Federativa do Brasil 

e o Governo da República do Paraguai 

» Brasil – Peru (1965): Acordo Sanitário entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a 

República Peruana 

» Peru – Equador (2013): Acordo Bilateral para Prestação de Assistência Recíproca de Saúde 

a Nacionais da República do Peru e da República do Equador, ratificado pelo Decreto 

Supremo nº 055-2012-RE 

» Equador – Venezuela (2019): Acordo complementar ao Acordo Básico de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República do Equador e o Governo da República Bolivariana da 

Venezuela em matéria de saúde e medicina.  

Em relação às emergências declaradas mais recentes e à atuação dos países sul-

americanos nesses casos, antes da atual crise sanitária de covid-19, destaca-se também o 

combate ao vírus H1N1, e ao Zika Vírus.   

A epidemia do Zika Vírus ocorreu entre abril de 2015 e novembro de 2016,  

tendo começado no Brasil e posteriormente espalhado para os demais países da América do Sul, 

América Central e Caribe. Transmitido primariamente às pessoas por meio da picada de um 

mosquito Aedes infectado, o Zika Vírus denota complicações neurológicas, como a microcefalia 

e a Síndrome de Guillain-Barré. Em âmbito regional no Mercosul, devido às preocupações com 

a epidemia de Zika Vírus, realizou-se uma reunião extraordinária, em 3 de fevereiro de 2016, 

entre os ministros da saúde da união aduaneira, com o objetivo de debater medidas a serem 

tomadas para conter a doença. Esse encontro resultou na Declaração das Ministras e Ministros 

da Saúde do Mercosul e Estados Associados diante da Grave Situação Epidemiológica 

Determinada por Enfermidades Transmitidas pelo Aedes Aegypti: Dengue, Zika e Chikungunya, 

a qual deliberou pela criação de um grupo ad hoc para acompanhar a emergência, estudar, 

monitorar e estabelecer as recomendações necessárias aos ministros sobre essa matéria 

(MERCOSUL/RMS/DECLARAÇÃO nº 01/15), além de outras ações cooperativas entre os países 

para enfrentar a doença.  

Sobre a H1N1, a OMS declarou estado de pandemia de gripe A H1N1 em abril de 2009, 

na época conhecida como gripe suína. Com a declaração da pandemia de 2009 como uma ESPII, 

a aplicação do RSI em cenário internacional foi posta à prova. Por meio dos sistemas regionais 

de integração, os países tiveram uma responsabilidade compartilhada e um papel ativo na 

implantação do regulamento. Na América do Sul, para proporcionar o cumprimento desse 

encargo, foi prestada assistência ao SGT-11 do Mercosul, que visou implementar essas medidas 



ANTT 

CADERNO DE RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS 27 

na região. O apoio ao SGT-11 concentrou “[...] na padronização dos procedimentos para a 

implantação do RSI, harmonização da lista dos eventos considerados de importância para a 

saúde pública e treinamento de equipes de resposta rápida.” (OMS, 2010, p. 2-3). 

Portanto, extraíram-se lições da resposta a essa pandemia nas Américas, obtendo-se 

assim uma análise crítica das experiências dos países e formando conhecimento capaz de 

melhorar esse resultado. Todavia, em 10 de agosto de 2010, a organização declarou o fim da 

pandemia após a diminuição significativa do número de casos.  

 Já no contexto da covid-19, no que tange à região sul-americana, foram determinadas 

no âmbito do Mercosul algumas medidas: 

» 18/03/2020: reunião entre os presidentes que declararam sua vontade de facilitar a 

repatriação dos cidadãos e residentes da região, levar em consideração as populações que 

habitam nas área de fronteiras, identificar e promover a remoção de obstáculos que 

dificultam ou impedem a circulação de bens e serviços e estudar as medidas cuja adoção 

conduza à agilização do transporte de insumos e produtos de primeira necessidade 

(MERCOSUR, 2020a). No mesmo dia, foi acordado o livre trânsito de cargas e serviços de 

fronteira para manter a economia regional, visando fomentar o comércio e a economia, 

junto com o controle de fronteiras e à recuperação econômica (MERCOSUR, 2020b). 

» 24/08/2020: via Recomendação MERCOSUL/CMC/REC Nº 01/20, foi elaborado o Guia de 

Saúde e Segurança dos trabalhadores do Mercosul; e, pelo mesmo documento,  

foi estabelecido um fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul: Recursos Adicionais 

para o Projeto de “Investigação, Educação e Biotecnologias aplicadas à Saúde”, devido à 

emergência sanitária de covid-19 (MERCOSUL, 2020).  

Além disso, vale destacar que, no contexto da covid-19, cada país sul-americano 

elaborou normas e regras internas próprias para a proteção e prevenção e contenção da doença.  

As primeiras medidas nesse sentido passaram a ser implementadas no início de março 

de 2020, quando os países declaram estado de emergência (ou situação análoga) e aderiram, 

em sua maioria, à quarentena obrigatória. Essas recomendações estão apontadas no RSI em 

situações de pandemia e são determinadas conforme o art. 12 do documento. Além disso,  

os países fecharam suas fronteiras para o transporte de passageiros, exceto os casos de 

repatriação de cidadãos ou residentes aos seus países de origem, junto com a suspensão de 

viagens internacionais. Todavia, vale destacar que o transporte de cargas permaneceu permitido 

durante esse período excepcional, em conformidade com o Anexo 4 do RSI.  

Devido a esse cenário, os países passaram a estabelecer medidas sanitárias para os 

operadores de transporte, para repatriar cidadãos nacionais ou residentes que estavam no 

exterior, e passaram a adotar planos mais elaborados para o combate a doenças contagiosas, 

envolvendo questões de fronteira e, em alguns casos, cooperação entre os países. 

No Brasil, destaca-se que as medidas decretadas desde março não impedem o 

transporte internacional terrestre de cargas. Todavia, em 17 de março de 2020, por meio da 

Portaria nº 120/2020 (prorrogada sucessivas vezes, sendo a última por meio da Portaria 

nº 518/2020), foram determinadas restrições de entrada de estrangeiros no País, inclusive via 

transporte terrestre de passageiros (BRASIL; 2020b, 2020c). Já em 2 de junho, por meio da 

Resolução ANTT nº 5.893/2020, foram adotadas novas medidas no âmbito do serviço de 
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transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, trazendo consigo novas 

diretrizes para o setor no enfrentamento da covid-19 (ANTT, 2020g). Essa normativa foi 

substituída pela Resolução ANTT nº 5.894, de 9 de junho (ANTT, 2020h). Até a data de conclusão 

deste relatório, o transporte internacional de passageiros por via terrestre permanece suspenso. 

Ademais, o transporte internacional de passageiros está suspenso até 30 de novembro de 2020. 

Nesse sentido, ressalta-se a constante emissão de normas por parte da ANTT a fim de adequar 

seu arcabouço legislativo à situação vigente da pandemia de covid-19, levando em conta sempre 

a movimentação de cargas de forma eficiente e segura4. 

Na Argentina, o Decreto nº 260/2020, de 16 de março de 2020 determinou estado de 

emergência sanitária e dispôs sobre a adoção de novas medidas para conter a propagação do 

novo coronavírus, o art. 17 trata das obrigações das empresas operadoras de meios de 

transporte, internacionais e nacionais, que operam no país, em cumprir as medidas sanitárias e 

as ações preventivas que foram estabelecidas, bem como emitir os reportes que lhes sejam 

requeridos (ARGENTINA, 2020a). Já o Decreto nº 274/2020 proíbe a entrada de estrangeiros no 

território argentino. Ainda, em 12 de agosto, o Ministro de Transportes afirmou que até que sua 

equipe tenha orientações do Ministério da Saúde e de cada um dos governadores das províncias 

argentinas para recuperar a conectividade, estão proibidos os voos, e as perspectivas de retorno 

dos voos internacionais e domésticos serão restritivas. Essas medidas não se aplicam para o 

transporte de cargas. Ademais, em relação ao transporte terrestre de passageiros,  

estão autorizados a utilizar o transporte público os trabalhadores essenciais e alunos e alunas 

que tenham aulas presenciais, com ocupação de no máximo 60% do veículo, e os passageiros 

devem possuir consigo um certificado de circulação (ARGENTINA, 2020d). O transporte 

internacional de passageiros permanece suspenso, exceto em casos de repatriação de 

argentinos ao território. Ainda, o governo argentino está negociando com o Uruguai com o 

intuito de proporcionar assistência médica aos tripulantes argentinos no Uruguai (REUNIÃO 

TÉCNICA PREPARATÓRIA..., 2020).  

A Bolívia igualmente decretou, em 17 de março de 2020, situação de emergência 

sanitária nacional e quarentena em todo o território, contando com o fechamento das fronteiras 

até segunda ordem. Essa medida não se aplica para o transporte de cargas (BOLIVIA, 2020a). 

Já o Chile aplicou o Plano de Ação Coronavírus covid-19, que compila disposições sobre 

diversos temas envolvendo a pandemia atual. Sobre o transporte público, são estabelecidos 

medidas e controles sanitários nos terminais de ônibus, bem como novos horários de circulação. 

No que se refere às fronteiras, foram tomadas medidas de controle da entrada de pessoas com 

risco de contágio, decretando-se o fechamento das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas 

para estrangeiros a partir de 18 de março, que, atualmente, permanecem fechadas. Essa medida 

não afeta o transporte de cargas (CHILE, 2020g).  

Além disso, o Paraguai decretou estado de emergência e confinamento obrigatório, 

incluindo o fechamento parcial dos postos de fronteira; e o Peru, de acordo com o Ministerio de 

Transportes e Comunicações, permanece com as fronteiras aéreas, terrestres, marítimas e 

                                                           

4 As normas emitidas pela ANTT relacionadas à pandemia de covid-19 podem ser consultadas através do link: 

https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/covid-19-confira-o-compilado-de-acoes-da-antt. 
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fluviais do país fechadas por tempo indeterminado. Também permanece suspenso o  

transporte interprovincial.   

O Uruguai, por meio do Decreto nº 93/2020, de 13 de março de 2020, declarou o 

estado de emergência nacional sanitária como consequência da pandemia. Dentre as 

providências do decreto, foi estabelecido o fechamento de alguns pontos turísticos e das 

fronteiras nacionais (URUGUAY, 2020c). Devido ao Decreto nº 156/2020, a entrada de 

estrangeiros ainda está proibida no país, e o transporte de passageiros permanece suspenso até 

segunda ordem. Essas normativas não se aplicam ao transporte internacional de cargas.  

Por fim, na Venezuela, em 22 de junho de 2020, as autoridades determinaram o 

fechamento do comércio no país e do metrô e a restrição do transporte ferroviário nas dez 

principais estradas do país (MENDES, 2020).  

Ainda na América do Sul, destaca-se a tentativa de cooperação da União das Nações 

Sul Americanas (UNASUL), visto que os ministros da saúde consultaram-se durante a pandemia, 

embora não tenham efetivamente conduzido institucionalmente relações a um nível mais alto 

e não intensificaram assistência mútua ao se tratar de medidas de vigilância de fronteiras. 

Ressalta-se, ademais, o incentivo da diretoria da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) 

com relação à cooperação entre os países sul-americanos, implicando lideranças para conter a 

propagação da doença entre fronteiras. Os Estados-Membros da OPAS aprovaram, em junho, 

no Comitê Executivo da organização, a Resolução CE166/5 (OPAS, 2020c) que “procura 

equilibrar a tripla ameaça que esta pandemia representa para a saúde das pessoas, o bem-estar 

social e as economias nacionais.” (OPAS, 2020b, não paginado). Também, os presidentes dos 

Países-Membros do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul (PROSUL), 

em 17 de março, assinaram uma declaração que continha ações conjuntas de combate ao 

coronavírus, tais como: 

» O intercâmbio periódico de informações sobre a evolução de medidas concernentes ao 

transporte aéreo, terrestre e marítimo, especialmente no que se refere a medidas que 

restrinjam ou afetem a transitoriedade das pessoas. 

» Troca de boas práticas governamentais que contribuam para a criação de políticas públicas 

e a adoção de medidas de mitigação e o combate de fake news. 

» Coordenação para compra conjunta de insumos médicos, no âmbito da OPAS, bem como 

para solicitar recursos juntamente com aa organizações regionais, como Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina 

(CAF) (SOUZA, 2020). 

Contudo, este documento é apenas uma declaração de intenções, não estabelecendo 

prazos, metas ou planejamento de estratégias com o intuito de combater a doença.  

Por fim, vale citar que nos meses de setembro e outubro, com a diminuição do número 

de casos da doença, os países sul-americanos estão passando a reabrir suas fronteiras.  

O Ministerio de Transporte da Argentina, por exemplo, autorizou em 24 de outubro a abertura 

de fronteiras com os países vizinhos, Brasil, Bolívia, Chile, Uruguai e Paraguai, visando à entrada 

de turistas (RIBEIRO, 2020). Outro exemplo disso é a reabertura da fronteira entre Brasil e 

Paraguai em 15 de outubro, por meio da Portaria ANTT nº 478/2020, a qual foi substituída pela 

Portaria nº 518/2020 (BRASIL, 2020c). 
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4. ANÁLISE COMPARATIVA DAS NORMAS E 

PROCEDIMENTOS SANITÁRIOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a situação atual dos países estudados 

quanto à sua adesão ao RSI. Assim, em um primeiro momento, são identificadas as principais 

normas relacionadas à incorporação do regulamento no ordenamento jurídico de cada país, 

além do Mercosul. Em seguida, são exibidas as diretrizes do RSI quanto às capacidades básicas 

necessárias nos pontos de entrada designados (PEDs), apresentando-se avaliações empíricas 

quanto ao cumprimento dessas capacidades para cada país, destacando as passagens de 

fronteiras terrestres, quando são avaliadas. Também são abordados os acordos bilaterais 

firmados entre os países em matéria de cooperação sanitária, especialmente em áreas 

fronteiriças. Por fim, são apresentadas as disposições do RSI relacionadas ao transporte 

internacional terrestre, que abrangem as recomendações sanitárias para os meios de 

transporte, para os responsáveis pelas operações de transporte, para viajantes (condutores, 

tripulantes e passageiros) e para mercadorias, contêineres e terminais de contêineres. 

 MARCO LEGAL RELATIVO AO CONTROLE SANITÁRIO EM SITUAÇÕES 

DE ESPII 

Esta seção dedica-se a analisar como se deu a incorporação do RSI nos países 

estudados, em especial no que diz respeito ao marco legal relativo ao controle sanitário em 

situações de ESPII. Inicialmente, cabe pontuar que, conforme definido no RSI, uma ESPII é um 

“[...] evento extraordinário que constitui risco para a saúde pública de outros países por meio 

da propagação internacional de doenças e que potencialmente requerem uma resposta 

internacional coordenada” (BRASIL, 2011, não paginado). 

Considerando a temática relativa ao transporte internacional rodoviário, vale ressaltar 

que, em situações de ESPII, podem ser adotadas algumas recomendações temporárias pelo 

Estado que a vivencia – ou mesmo por outros Estados-Parte, para se proteger – em relação a 

“[...] pessoas, bagagens, cargas, contêineres, meios de transporte, mercadorias e/ou 

encomendas postais, a fim de evitar ou reduzir a propagação internacional de doenças e evitar 

interferências desnecessárias com o tráfego internacional” (BRASIL, 2020a, não paginado).  

Nesse sentido, algumas recomendações quanto à circulação de pessoas são: exigir 

exames médicos; examinar os comprovantes de vacinação e de outras medidas profiláticas; 

implementar quarentena ou outras medidas de saúde pública para pessoas suspeitas; recusar a 

entrada de pessoas afetadas ou suspeitas no país; implementar restrições de saída para pessoas 

vindas de áreas afetadas; entre outras medidas. Já em relação às bagagens, às cargas,  

aos contêineres, aos meios de transporte e às mercadorias/encomendas postais é possível: 

implementar inspeções; examinar os certificados de desinfecção;  implementar regimes de 

isolamento ou de quarentena desses dispositivos; recusar a saída ou a entrada desses produtos 

no país; ou mesmo apreender e destruir os artigos suspeitos de contaminação, quando não 

houver outro tratamento disponível (BRASIL, 2020a). 
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Ademais, um órgão fundamental para a incorporação do RSI nos países é o Centro 

Nacional de Enlaces (CNE), o qual é definido pela OMS como “o centro nacional,  

designado por cada Estado-Parte, com que se poderá estabelecer contato, a todo momento, 

para receber as comunicações dos Pontos de Contato da OMS para o RSI previstos no 

Regulamento” (WHO, [20--], p. 1, tradução nossa). 

No Brasil, apesar de o RSI ter sido promulgado recentemente por meio do  

Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020 (BRASIL, 2020a), algumas normativas anteriores já 

abordavam o controle sanitário em situações de ESPII. Nesse sentido, a Portaria nº 1.865, de 10 

de agosto de 2006, estabelece a Secretaria de Vigilância em Saúde como ponto focal nacional 

de resposta ao RSI (BRASIL, 2006). Uma das atribuições da secretaria, conforme o art. 3º, é “[...] 

acompanhar e responder aos eventos que possam se constituir em emergência de saúde pública 

de importância internacional” (BRASIL, 2006, não paginado), além de outras atribuições relativas 

à vigilância epidemiológica e à implementação do RSI no Brasil. Além disso, o CNE do Brasil, 

denominado Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde (CIEVS), criado pela 

Portaria nº 30, de 7 de julho de 2005 (BRASIL, 2005), está subordinado a essa secretaria.  

Ainda, a Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, define a relação de doenças,  

de agravos e de eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território 

nacional e determina o fluxo, os critérios, as responsabilidades e as atribuições aos profissionais 

e aos serviços de saúde, de acordo com o que é estabelecido no RSI (BRASIL, 2011). As doenças 

que constam no Anexo II são aquelas com potencial de se tornarem ESPII e, conforme exposto 

no caput da portaria, são de notificação compulsória às Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde (SES e SMS, respectivamente). Ademais, diante de doenças ou de eventos constantes no 

Anexo II, deve-se aplicar a avaliação de risco de acordo com o RSI, para classificação da situação 

como uma potencial Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou 

internacional – nesse caso, uma ESPII. 

Nesse contexto, a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 307, de 27 de setembro 

de 2019, aprova os requisitos mínimos para a elaboração de Planos de Contingência de ESPII nos 

pontos de entrada designados pelos Estados-Partes, conforme o RSI (CONASS, 2019). Trata-se 

de uma incorporação ao ordenamento jurídico nacional da Resolução GMC/Mercosul 

nº 26/2015 (MERCOSUL, 2015). Os requisitos estão dispostos no Anexo II da Resolução. 

A Argentina, assim como a maioria dos países que integram a OMS, aprovou o RSI sem 

reservas, comprometendo-se a ampliar sua capacidade de detectar, de avaliar e de notificar a 

OMS sobre todos os eventos de ESPII que ocorressem em seu território (ARGENTINA, 2017d). 

Em termos de incorporação do regulamento, a Argentina sancionou a Resolução 391/2017, a 

qual cria a Coordinación del RSI en Puntos de Entrada, com o objetivo de monitorar e 

desenvolver as capacidades básicas nos pontos de entrada do país, de acordo com as 

determinações do RSI, além de propor estratégias e ferramentas para fortalecer a vigilância 

nesses locais (ARGENTINA, 2017c). Ademais, o órgão deve colaborar com o CNE do país, a fim 

de dar mais celeridade à resposta em situações de ESPII. 

Posteriormente, foi sancionada a Resolução nº 183/2019, a qual cria a Comisión de 

Implementación y Monitoreo del RSI y Capacidades Básicas, no âmbito do Ministério da Saúde 

do país (ARGENTINA, 2019a). Uma das atribuições dessa comissão é garantir as capacidades 
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básicas do Estado argentino de vigilância e resposta, tanto das emergências sanitárias que 

representam riscos para a saúde pública quanto as ESPIIs.  

Quanto à vigilância epidemiológica, subordinada ao Ministério de Saúde do país, há a 

Coordinación de Alerta y Respuosta (COAR), a qual é responsável por avaliar os ricos em 

situações de emergência, realizar alertas precoces quanto a eventos de saúde pública nacional 

e internacional, e implementar medidas de intervenção, com respostas coordenadas dos 

serviços locais de saúde (ARGENTINA, [201-]). Cabe mencionar também que o CNE da Argentina, 

caracterizado como uma unidade de inteligência epidemiológica, está ligado a esse órgão. 

O Chile, por sua vez, promulgou o RSI por meio do Decreto nº 230, de 17 de setembro 

de 2008 (CHILE, 2008). No mesmo ano, o país colocou em funcionamento seu CNE,  

órgão responsável pela centralização e pela coordenação da resposta em matéria de saúde 

pública a nível nacional. Além disso, para assegurar a implementação do RSI, também foi criada 

uma oficina do RSI como parte da Unidad de Vigilancia del Departamento de Epidemiología, 

subordinado a División de Planificación Sanitária do Ministério da Saúde do país. Essa unidade é 

responsável pela coordenação de estratégias e de ações setoriais e intersetoriais voltadas à 

vigilância epidemiológica e ao controle sanitário dos pontos de entrada, além do 

desenvolvimento de respostas aos ESPIIs (CHILE, [2008]). 

Em relação ao transporte internacional, conforme referido no Código Sanitário (1967) 

chileno, corresponde ao Serviço Nacional de Saúde a proteção sanitária internacional em portos, 

aeroportos e locais de tráfego internacional, com a adoção de medidas contra a introdução ou o 

espalhamento ao exterior de doenças transmissíveis (CHILE, 1967). Entre as medidas estão, por 

exemplo, a proibição do desembarque de passageiros, de tripulação e de carga (CHILE, 1967). 

Conforme disposto na Resolução Ministerial nº 793, de 16 de agosto de 2006, o Peru 

designou a Dirección General de Epidemiología como seu CNE (PERÚ, 2006). Esta tem como 

atribuição ser o centro do contato com a OMS no país, em especial para comunicações urgentes, 

além de ser o órgão responsável pela vigilância, pela apresentação de informes e pela gestão 

dos pontos de entrada. Outro marco importante para a incorporação do RSI no país é o Decreto 

Supremo nº 011/2014, o qual aprova o Plan de Mejoramiento de Capacidades Básicas de la 

Vigilancia y Respuesta en el País (PERÚ, 2014a), mediante acompanhamento de indicadores de 

monitoramento, a fim de cumprir com o processo de implementação e de manutenção das 

capacidades básicas requeridas no RSI (PERÚ, [201-]). 

No caso do Paraguai, o art. 38 do Código Sanitário do país define que “o controle das 

doenças transmissíveis será realizado conforme os tratados, convênios e acordos internacionais 

vigentes, bem como conforme determinado no presente Código [...]” (PARAGUAY, 1980, p. 4, 

tradução nossa). Ademais, na seção de Relações Internacionais em matéria de saúde, é disposto 

que para ingressar no Paraguai, “as pessoas devem exibir, ao funcionário do Ministério,  

os certificados sanitários que os convênios internacionais ou demais leis exigirem” (PARAGUAY, 

1980, p. 30, tradução nossa).  

Especificamente a respeito da temática do transporte internacional, o Código Sanitário 

(1980) determina que as unidades de transporte internacional, sejam fluviais, aéreas ou 

terrestres, estão sujeitas à visita médica, conforme disposto pelo ministério, o qual tem o poder 

de ordenar o desembarque e o isolamento de pessoas ou de animais suspeitos de estarem 

contaminados, bem como a quarentena dos veículos. Ademais, para entrada e saída do país,  
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os veículos devem deter o certificado de desinfecção, conforme determinado pelas normativas 

internas e pelos convênios internacionais. Por fim, é disposto no art. 298 que o Poder Executivo 

pode implementar medidas restritivas de trânsito, a fim de controlar a disseminação de doenças 

(PARAGUAY, 1980). 

Quanto à incorporação do RSI no país, observa-se que o Ministério de Salud Pública y 

Bienestar Social do Paraguai possui a Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud 

Pública, a qual é o CNE do país. Esse órgão também possui um departamento de alertas e de gestão 

de ESPII e de ESPIN, a fim de cumprir com os requisitos estabelecidos no RSI (PARAGUAY, 2018). 

Em relação ao Uruguai, observa-se que o CNE do país está ligado ao Departamento de 

Vigilancia en Salud (DEVISA), subordinado à División de Epidemiología do Ministério de Saúde 

Pública do país. Cabe ao DEVISA, nesse sentido, detectar eventos que gerem potenciais riscos para 

a saúde pública, bem como iniciar ações de prevenção e de controle desses eventos (URUGUAY, 

2018b). Ademais, o Decreto nº 41, de 16 de fevereiro de 2012, atualiza a lista de doenças de 

notificação obrigatória, em conformidade com as determinações do RSI (URUGUAY, 2012b). 

Em relação à Bolívia, o Código de Saúde da República da Bolívia, de 18 de julho de 

1978, possui um capítulo dedicado a questões sanitárias internacionais. Nesse sentido, no art. 

140 é definido que o órgão de saúde do país é o responsável por estabelecer os serviços de 

saúde indispensáveis, de maneira permanente nos aeroportos internacionais, nos pontos de 

fronteira, nos portos e nos demais locais determinados, com o objetivo de controlar a 

transmissibilidade de doenças e atuar em situações de emergência (BOLÍVIA, 1978).  

Em termos de incorporação do RSI pelo país, em 2013, foi criado o Comité 

Intersectorial para el cumplimiento del RSI, subordinado ao Ministério da Saúde e dos Esportes, 

com o objetivo de impulsionar a implementação do regulamento (BOLIVIA, 2013). Esse comitê 

é constituído por representantes de várias instituições, tais como: o Servicio de Aeropuertos 

Bolivianos (SABSA), a Dirección General de Migración, a Aduana Nacional, as Organizações Pan-

americana e Mundial da Saúde (OPS/OMS) e o Ministerio de Salud y Desportes, por meio do CNE 

da Bolívia (BOLIVIA, 2013). 

Assim como nos demais países analisados no presente relatório, na Venezuela, o RSI 

entrou em vigor em 15 de junho de 2007 (OMS, c2020). Apesar disso, não foi encontrado um 

dispositivo normativo que o internalize no país. Ademais, conforme previsto na Lei Orgânica de 

Saúde (VENEZUELA, 1998), cabe ao Ministerio del Poder Popular para la Salud conduzir as 

relações com os organismos internacionais em matéria de saúde. Nesse sentido, subordinado 

ao ministério está a Dirección General de Epidemiología, que está relacionada ao CNE do país – 

órgão de ligação entre as instituições nacionais e a OMS. 

Menciona-se, também, o papel do Mercado Comum do Sul (Mercosul) para a 

incorporação do RSI nos Países-Membros do bloco. Na organização, o SGT-11 é o órgão 

responsável pelas questões relativas à saúde. Conforme exposto na Recomendação 

Mercosul/CMC nº 04/03, o bloco apoiou e contribuiu com o processo de revisão do RSI.  

Nesse sentido, desde a adoção da nova versão do regulamento, o Mercosul tem editado normas 

que incorporam o acordo no âmbito do bloco, as quais servem de paradigma tanto para os 

Países-Membros quanto para os associados. A Tabela 2 resume as normativas do Mercosul 

relativas à incorporação do RSI. 
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Normativa Resumo 
Incorporação pelos 

Países-Membros 

Recomendação 
Mercosul/CMC nº 04/03 

Participação do Mercosul no Processo de Revisão do RSI 
A normativa não 

requer incorporação 

Resolução Mercosul/GMC 
nº 34/05 

Glossário de Controle Sanitário de Portos, Aeroportos, 
Terminais e Pontos de Fronteira 

Sim 

Resolução Mercosul/GMC 
nº 49/06 

Critérios para o Estabelecimento de Taxas para a 
emissão de taxas de certificados de controle sanitário 

Incorporado somente 
pela Argentina 

Resolução Mercosul/GMC 
nº 09/08 

Procedimentos mínimos de inspeção sanitária em 
embarcações que navegam pelos Estados-Partes do 

Mercosul 

Incorporado por 
todos, exceto Uruguai 

Resolução Mercosul/GMC 
nº 21/08 

Declaração de saúde do viajante no Mercosul 
Incorporado por 

todos, exceto Uruguai 

Resolução Mercosul/GMC 
nº 22/085 

Vigilância epidemiológica e controle de enfermidades 
priorizadas e surtos entre os Estados-Partes do Mercosul 

Incorporado por 
Argentina e Brasil 

Resolução Mercosul/GMC 
nº 23/086 

Recomendações para a saúde dos viajantes 
Incorporado por 

todos, exceto Uruguai 

Resolução Mercosul/GMC 
nº 18/11 

Vigilância em saúde e controle de enfermidades 
priorizadas e eventos de saúde pública entre os Estados-

Partes 

Incorporado por 
Argentina e Paraguai 

Resolução Mercosul/GMC 
nº 43/14 

Procedimentos mínimos para o controle sanitário na 
preparação, acondicionamento, armazenamento e 
distribuição de alimentos em portos, aeroportos, 
terminais internacionais de carga e passageiros, 

fronteiras terrestres do Mercosul e para os meios de 
transporte internacional que por eles circulam 

Incorporado por 
todos, exceto a 

Venezuela 

Resolução Mercosul/GMC 
nº 26/15 

Requisitos mínimos para elaborar planos de contingência 
para ESPII em pontos de entrada designados pelos 

Estados-Partes segundo o RSI 

Incorporado por 
Argentina, Brasil e 

Paraguai 

Acordo Mercosul/RMS nº 
01/18 

Acordo dos Ministros de Saúde do Mercosul sobre 
migração na região 

- 

Tabela 2 – Resumos das normativas do Mercosul relacionadas ao RSI 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2020) 

Em relação à temática do transporte internacional, ressaltam-se três resoluções entre as 

oito listadas acima. Primeiramente, destaca-se a Resolução Mercosul/GMC nº 09/08, a qual 

estabelece os procedimentos mínimos de inspeção em embarcações, com o objetivo de prevenir a 

disseminação de agentes infecciosos ou vetores de doenças de notificação obrigatória. Já a 

Resolução Mercosul/GMC nº 21/08 propõe um modelo de Declaração de Saúde do Viajante,  

a qual se aplica a viajantes em todos os meios de transporte internacional e deve ser utilizada em 

situações de emergência sanitária que se configurem como ESPII, segundo as normas da OMS. Por 

fim, a Resolução Mercosul/GMC nº 26/15 define um modelo para elaborar planos de contingência 

de ESPII em pontos de entrada, considerando pontos como: caracterização do risco de disseminação, 

recursos para contenção da doença, operacionalização do plano, mecanismos de resposta e alerta e 

ferramentas de monitoramento e revisão do plano. As próximas seções abordarão, de maneira mais 

extensiva, as normativas relacionadas ao transporte terrestre internacional. 

                                                           

5  A normativa será revogada assim que a Resolução GMC/Mercosul nº 18/11 entrar em vigor nos Países-Membros do bloco. 
6  A normativa será revogada assim que a Resolução GMC/Mercosul nº 07/15 – que revoga as Resoluções nº 97/94, 13/96, 22/96 e 

23/08 – entrar em vigor nos Países-Membros do bloco. Até o momento de conclusão desse relatório, a Resolução 
GMC/Mercosul nº 07/15, que requer incorporação, encontrava-se incorporada apenas por Brasil e Paraguai. 



ANTT 

36  CADERNO DE RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS 

Finalmente, a Tabela 3 resume as normativas relativas à incorporação do RSI para cada 

país, além dos regulamentos sanitários relativos à temática do presente relatório. 

País Normativa 

Argentina 
Resolução 391/2017 

Resolução nº 183/2019 

Bolívia Código de Salud de la República de la Bolívia/1978 

Brasil 

Portaria nº 30/2005 
Portaria nº 1.865/2006 
Portaria nº 104/2011 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 307/2019 
Decreto nº 10.212/2020 

Chile Decreto nº 230/2008 

Paraguai Código Sanitário/1980 

Peru 
Resolução Ministerial nº 793/2006 

Decreto Supremo nº 011/2014 

Uruguai Decreto nº 41/2012 

Venezuela Lei Orgânica de Saúde/1998 

Mercosul 

Resolução Mercosul/GMC nº 34/05 
Resolução Mercosul/GMC nº 49/06 
Resolução Mercosul/GMC nº 09/08 
Resolução Mercosul/GMC nº 21/08 
Resolução Mercosul/GMC nº 22/08 
Resolução Mercosul/GMC nº 23/08  
Resolução Mercosul/GMC nº 18/11 
Resolução Mercosul/GMC nº 26/15 

Tabela 3 – Resumos das normativas por país 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2020) 

 PASSAGENS DE FRONTEIRAS TERRESTRES 

Com as evoluções tecnológicas nos meios de transporte e a crescente diminuição no 

tempo e custo de viagens, houve a elevação do tráfego de bens e de pessoas, do comércio e do 

contato cultural entre diversos povos. Por outro lado, tal movimento de integração global elevou 

a probabilidade de contágio e surtos de doenças em diversos países, possibilitando que 

epidemias se ampliem, e consequentemente, se transformem em pandemias, como a situação 

atual da covid-19. Assim, como uma das formas de minimizar tal risco de contágio por doenças 

sem prejudicar a atividade econômica de cada Estado, deve-se buscar o aperfeiçoamento das 

capacidades básicas de acordo com o RSI (OMS, 2016) nos pontos de entrada dos países, ou seja, 

em portos, aeroportos ou passagens terrestres.  

Esta seção tem por objetivo apresentar as indicações do RSI referentes à capacidade 

básica necessária para vigilância e resposta; além das medidas necessárias em PEDs como 

portos, aeroportos e passagens terrestres para a contenção de ESPIIs. Em seguida são 

apresentadas normativas e ações relacionadas às capacidades básicas de diversos países da 

América do Sul com o intuito de se adequarem ao RSI. Além disso, são apresentados dados 

obtidos das avaliações das capacidades básicas de vigilância e resposta em cada país por seus 

respectivos órgãos competentes com foco nos pontos de entrada avaliados. Por último,  

são apresentados acordos ou arranjos bilaterais ou multilaterais relativos à prevenção ou ao 

controle da transmissão internacional de doenças nas passagens de fronteiras terrestres dos 

países estudados. 
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 RSI para pontos de entrada  

Em relação às medidas sobre as capacidades básicas dos Estados-Partes signatários do 

RSI, seu art. 19 define que estes devem:  

a) garantir que as capacidades indicadas no Anexo 1 para os pontos de entrada 
designados, estejam implantadas nos prazos indicados no parágrafo 1º do 
Artigo 5 e no parágrafo 1º do Artigo 13; 

b) identificar as autoridades competentes em cada ponto de entrada 
designado em seu território; e 

c) fornecer à OMS, na medida do possível, quando solicitado em resposta a um 
possível risco à saúde pública específico, dados relevantes referentes a 
fontes de infecção ou contaminação, inclusive vetores e reservatórios, em 
seus pontos de entrada, que possam resultar na propagação internacional 
de doenças (BRASIL, 2020a, p. 5). 

Em relação às obrigações do RSI apresentadas no art. 19, destaca-se o Anexo 1, que se 

refere às medidas necessárias para adequar-se às exigências de capacidades básicas presentes no 

regulamento. No que diz respeito às capacidades básicas do referido anexo, a letra A se refere à 

necessidade de os Estados-Partes manterem atividades de vigilância, informes, notificação, 

verificação, resposta e de colaboração que lhes competem nos portos, aeroportos e passagens de 

fronteira terrestre designados. A Tabela 4 demonstra as capacidades de resposta em saúde pública 

necessárias em nível local/primário, nível intermediário e nível nacional definidas pelo Anexo 1. 

Nível local/primário Nível intermediário Nível nacional 

Detectar eventos que apresentem 
níveis de doença ou óbito acima 
dos esperados para aquele dado 
tempo e local, em todo território 
do Estado-Parte.  

Confirmar a situação dos eventos 
notificados e apoiar ou 
implementar medidas adicionais 
de controle. 

Avaliar todas as informações de 
eventos urgentes num prazo máximo 
de 48 horas. 

Repassar imediatamente todas as 
informações essenciais* 
disponíveis ao nível apropriado de 
resposta de atenção à saúde. 

Avaliar imediatamente o evento 
notificado e, se considerado 
urgente**, repassar todas as 
informações essenciais ao nível 
nacional. 

Notificar imediatamente à 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), por meio do Ponto Focal 
Nacional para o RSI, quando a 
avaliação indicar que o evento é de 
notificação compulsória. 

Implementar imediatamente 
medidas preliminares de controle. 

  

* Informações essenciais como descrições clínicas, resultados laboratoriais, fontes e tipo de risco, número de casos 

humanos e óbitos, condições que afetem a propagação da doença e as medidas de saúde empregadas. 

** Os critérios de urgência incluem impacto grave sobre a saúde pública e/ou natureza incomum ou inesperada, 
com alto potencial de propagação. 

Tabela 4 – Capacidades de resposta em saúde pública para cada nível 
Fonte: Brasil (2020a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2020) 

Além disso, o Anexo 1 do RSI determina que os Estados-Partes devem ter capacidades 

para resposta de saúde pública no nível nacional, como: 

(a) determinar rapidamente as medidas de controle necessárias para evitar a 
propagação nacional e internacional;  

(b) prestar apoio, por meio de pessoal especializado, análise laboratorial de amostras 
(nacionalmente ou por meio de centros colaboradores) e assistência logística  
(por exemplo, equipamentos, material de consumo e transporte); 
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(c) prestar assistência no local, conforme necessário, para complementar as 
investigações locais; 

(d) fornecer um elo operacional direto com as autoridades superiores de saúde e de outras 
áreas, a fim de aprovar rapidamente e implementar medidas de contenção e controle;  

(e) fornecer ligação direta com outros Ministérios relevantes;  

(f) fornecer, pelos meios de comunicação mais eficientes disponíveis, ligações com 
hospitais, clínicas, portos, aeroportos, passagens de fronteiras terrestres, laboratórios e 
outras áreas operacionais chave para a disseminação de informações e recomendações 
recebidas da OMS referentes a eventos no território do Estado-Parte e nos territórios de 
outros Estados-Partes; 

(g) estabelecer, operar e manter um plano nacional de resposta a emergências de 
saúde pública, incluindo a criação de equipes multidisciplinares/multisetoriais para 
responder a eventos que possam constituir emergências de saúde pública de 
importância internacional; e  

(h) fornecer todas as capacidades acima durante 24 horas por dia. (BRASIL, 2020a, p. 10). 

O Anexo 1 também apresenta na letra B “Capacidade básica necessária para portos, 

aeroportos, e passagens de fronteiras terrestres designadas” que os Estados-Partes que ratificaram o 

RSI comprometem-se a todo o momento a manter a capacidade básica necessária nos PEDs, como: 

(a) fornecer acesso a (i) um serviço médico apropriado, que disponha de meios de 
diagnóstico, localizado de maneira a permitir a pronta avaliação e cuidados aos 
viajantes doentes, e (ii) funcionários, equipamentos e instalações adequados;  

(b) fornecer acesso a equipamentos e pessoal para o transporte de viajantes doentes 
até um serviço médico apropriado; 

(c) fornecer pessoal treinado para a inspeção de meios de transporte; 

(d) garantir um ambiente seguro para viajantes utilizando as instalações do ponto de 
entrada, incluindo suprimento de água potável, estabelecimentos para refeições, 
serviços de comissária aérea, banheiros públicos, serviços adequados para a 
disposição final de resíduos sólidos ou líquidos, e outras áreas de risco potencial,  
por meio da realização de programas de inspeção, conforme apropriado; e  

(e) fornecer, na medida do possível, um programa e pessoal treinado para o controle de vetores 
e reservatórios nos pontos de entrada ou em suas proximidades. (BRASIL, 2020a, p. 10). 

Além das capacidades mencionadas anteriormente, o Anexo 1 do RSI dispõe que os 

pontos de entrada estabelecidos também devem ter capacidades para responder a eventos que 

possam constituir ESPIIs, como: 

(a) fornecer uma resposta apropriada a emergências de saúde pública, estabelecendo e 
mantendo um plano de contingência para emergências de saúde pública, incluindo a 
nomeação de um coordenador e de pontos de contato nos pontos de entrada, nas agências 
de saúde pública e em outros órgãos e serviços relevantes; 

(b) fornecer avaliação e assistência a viajantes ou animais afetados, por meio do 
estabelecimento de acordos com serviços médicos e veterinários locais para seu 
isolamento, tratamento e outros serviços de apoio que possam ser necessários; 

(c) fornecer um espaço adequado, separado de outros viajantes, para entrevistar 
pessoas suspeitas ou afetadas; 

(d) garantir a avaliação e, se necessário, a quarentena de viajantes suspeitos,  
de preferência em instalações distantes do ponto de entrada; 

(e) aplicar as medidas recomendadas para a desinsetização, desratização, desinfecção, 
descontaminação ou o tratamento, por qualquer outro modo, de bagagens,  
carga, contêineres, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais, quando 
apropriado, em locais especialmente designados e equipados para esse fim; 
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(f) aplicar controles de entrada ou de saída para viajantes chegando ou deixando o país; e  

(g) fornecer acesso a equipamentos especialmente designados, e a pessoal treinado 
com proteção pessoal adequada, para a transferência de viajantes que possam estar 
contaminados ou serem portadores de infecção. (BRASIL, 2020a, p. 10). 

 Planos de contingência para ESPII em pontos de entrada  

Por meio da Resolução Mercosul nº 4/2013, posteriormente atualizada pela 

nº 26/2015, o Grupo Mercado Comum (GMC) estabelece os requisitos mínimos para elaboração 

de planos de contingência para ESPII em PEDs pelos Estados-Partes. Os requisitos mínimos que 

devem estar presentes na estrutura dos planos de contingência de cada Estado-Parte são 

baseados em 11 tópicos, a saber: 

» Contextualização 

» Aspectos éticos e legais 

» Caracterização do risco 

» Recursos e meios 

» Vigilância 

» Estrutura e operacionalização do plano 

» Mecanismos de resposta e alerta 

» Comunicação de risco e crise 

» Capacitação e formação 

» Monitoramento e avaliação 

» Execução, teste de revisão dos planos (MERCOSUL, 2015). 

Desse modo, com base em tais requisitos mínimos especificados pelo Mercosul,  

cada Estado-Parte pode desenvolver seu plano de contingência para ESPII, mitigando a 

possibilidade de contaminação imposta por uma patologia. Apesar disso, com base na 

especificidade, na extensão e na diversidade de cada plano de contingência que cada ESPII 

requer, foge do objetivo da presente seção apresentá-los. 

No que se refere ao instrumento para a identificação das capacidades básicas em 

passagens de fronteira terrestres, aeroportos e portos internacionais estabelecido no âmbito do 

Mercosul, em conformidade com o Anexo 1 B do RSI, destacam-se três capacidades que os 

Estados-Partes devem desenvolver: 

» Primeiro, a capacidade de comunicar em rotina e emergência, sendo avaliados aspectos como: 

• Procedimentos para comunicar 

• Recursos físicos para comunicar. 

» Em segundo, as capacidades básicas de rotina, com a avaliação de questões como: 

• Serviços 

• Avaliação, atenção médica e transporte de pacientes 
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• Inspeção dos meios de transporte e instalações 

• Água potável 

• Alimentos 

• Áreas de uso público, incluídos serviços higiênicos 

• Resíduos sólidos 

• Resíduos líquidos 

• Ar. 

» E, por último, a capacidade de responder diante de uma ESPII, na qual o instrumento do 

Mercosul avalia os seguintes pontos: 

• Plano de contingência para emergência de saúde pública  

• Avaliação e cuidados de saúde para viajantes e contatos afetados 

• Avaliação e quarentena de animais 

• Aplicação de desinsetização, desinfecção e descontaminação (DDD) (PERÚ, 2005). 

Além do instrumento de identificação das capacidades básicas em pontos de entrada 

na esfera do Mercosul apresentado anteriormente, existe, no âmbito da OMS, o instrumento de 

avaliação dos requisitos de capacidade básica em aeroportos, portos e passagens de fronteiras 

terrestres. Desse modo, comparando os instrumentos do Mercosul7 e da OMS, a Tabela 5 e a 

Tabela 6 demonstram as vantagens e as desvantagens de cada instrumento disponível para a 

avaliação/identificação das capacidades básicas no PED, sendo a Tabela 5 referente ao 

instrumento do Mercosul, e a Tabela 6 ao instrumento da OMS. 

 Mercosul 

Características Vantagens Desvantagens 

Formulação 

Formulação de questões concretas e 
específicas que limitam a subjetividade do 
avaliador 

A maior especificidade do instrumento 
nem sempre responde aos elementos 
contidos no RSI 2005 (são avaliados 
recursos e não resultados). 

Conteúdo 
Menos extenso, facilita a tarefa do 
avaliador (conceitos não são reiterados) 

Avaliação de itens específicos, o que pode 
dificultar a avaliação dos processos como 
um todo. 

Aplicação Aplicação fácil 
Pode gerar desconforto na autoridade 
competente pela não aceitação de níveis 
parciais de implementação. 

Obtenção de 
resultados 

Sem dados 
Suporta apenas a implementação completa 
(100%) ou nenhuma implementação. 

Tabela 5 – Principais vantagens e desvantagens do instrumento do Mercosul  
para avaliar as capacidades básicas em PED para o RSI  

Fonte: Alonso, Pujadas e Rosa (2011). Elaboração: LabTrans/UFSC (2020) 

  

                                                           

7 Salienta-se que o instrumento de identificação das capacidades básicas do Mercosul e o instrumento de avaliação dos requisitos 
de capacidades básicas da OMS foram desenvolvidos a partir dos critérios presentes no Anexo 1 B do RSI (OMS, 2016).  
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Características 

OMS 

Vantagens Desvantagens 

Formulação Apresentação amigável 
Terminologia que privilegia a subjetividade 
(sem definições operacionais); Redação 
complexa em certas seções. 

Conteúdo 
Conteúdo está completo e cobre todas as 
atividades desenvolvidas dentro do PED 

Excessivamente extenso em algumas 
seções do documento. Às vezes conceitos 
já avaliados são reiterados. 

Aplicação 

Contém um manual de instruções 
completo que orienta sua aplicação e a 
metodologia de obtenção dos resultados. 

Requer um tempo considerável (leitura e 
aplicação) 

Obtenção de 
resultados 

Permite conceder um nível de 
cumprimento parcial (50%). 

Sem dados 

Tabela 6 – Principais vantagens e desvantagens do instrumento da OMS  
para avaliar as capacidades básicas em PED para o RSI  

Fonte: Alonso, Pujadas e Rosa (2011). Elaboração: LabTrans/UFSC (2020) 

 Diagnóstico e avaliação das capacidades básicas de vigilância e resposta nos 

PEDs 

A partir do RSI e dos instrumentos expostos na seção 4.2.1.1, os Estados-Partes 

comprometeram-se a aplicar as determinações estabelecidas pelo regulamento em matéria de 

controle sanitário, o que é observado por meio de normativas de internalização de tais 

instrumentos nas legislações dos países analisados; e também pelo diagnóstico das capacidades 

básicas de vigilância e respostas no PED.  

Argentina 

Na Argentina, a Resolução Mercosul nº 4/2013 foi incorporado ao ordenamento 

jurídico nacional mediante a Resolução nº 78/2014 do Ministerio de Salud (ARGENTINA, 2014). 

Além disso, salienta-se que, por meio da Resolução 183/2019 da Secretaria de Gobierno de 

Salud (S.G.S), criou-se no âmbito dessa secretaria a Comisión de Implementación y monitoreo 

del RSI y Capacidades Básicas, com as seguintes funções: 

» Aconselhar os tomadores de decisão sobre aspectos relacionados ao RSI, bem como à Agenda 

de Segurança Sanitária (GHSA, do espanhol – Agenda Global de Seguridad Sanitaria). 

» Desenvolver a posição técnica em relação aos documentos preparados pela OPAS/OMS no 

âmbito do RSI. 

» Monitorar a implementação do RSI no país. 

» Coordenar com as áreas ministeriais relevantes e jurisdições provinciais a implementação 

das capacidades essenciais prescritas no RSI. 

» Comunicar às autoridades nacionais os resultados do monitoramento das capacidades básicas. 

» Organizar a Avaliação Externa Conjunta (JEE, do espanhol – Evaluación Externa Conjunta) 

caso as autoridades nacionais assim o decidam. 

» Cumprir todas as apresentações exigidas pelo RSI perante a OPAS/OMS. 

» Avaliar o desempenho dos exercícios no âmbito do monitoramento do RSI. 
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» Analisar a condução das avaliações pós-ação no âmbito do monitoramento do RSI. 

» Acompanhar os compromissos assumidos no âmbito do GHSA. 

» Relatório sobre o monitoramento dos indicadores relacionados ao RSI no âmbito do plano 

estratégico com a OPAS. 

» Participar de reuniões nacionais e internacionais sobre temas relacionados ao RSI e à GHSA. 

» Coordenar com as áreas técnicas a elaboração de planos de ação para atingir e manter as 

capacidades básicas (ARGENTINA, 2019b, 2018). 

Sublinha-se ainda, em referência às capacidades básicas em pontos de entrada, que o 

governo argentino implementa a Disposição nº 1479-E/2017 da Subsecretaría de Políticas, 

Regulación y Fiscalización, na qual se aprova o procedimento, a planilha e os modelos de informe 

final para a notificação de eventos de potencial importância para a saúde pública nos pontos de 

entrada (ARGENTINA, 2017e). Além disso, a Resolução nº 391-E/2017 do Ministério de Salud 

cria a Coordenação do Regulamento Sanitário Internacional nos pontos de entrada na esfera da 

referida subsecretaria (ARGENTINA, 2017b). 

No que se refere à avaliação das capacidades nos PEDs, a Argentina avaliou quatro 

passagens de fronteiras terrestres8, três portos e três aeroportos. Tendo em vista o escopo do 

presente relatório, o Gráfico 1 apresenta os resultados de capacidades básicas de vigilância e 

resposta nas passagens de fronteiras terrestres9 argentinas avaliadas em 2010. 

 
Gráfico 1 – Resultado da avaliação das capacidades em passagens de fronteira terrestres na Argentina (2010) 

Fonte: Argentina (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2020) 

                                                           

8  Foram avaliadas as capacidades básicas das passagens de fronteiras terrestres entre Argentina e Paraguai (Clorinda-Puerto 
Falcon; Posadas-Encarnación); entre Argentina e Brasil (Puerto Iguazú-Foz do Iguaçu); e entre Argentina e Bolívia (Salvador 
Mazza-San José de Pocitos).  

9  Apesar de a Argentina avaliar as capacidades básicas de vigilância e resposta nas passagens de fronteiras terrestres, não há 
obrigatoriedade em avaliar esses pontos de entrada pelos Estados-Partes, somente quando estes acharem necessário. 
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O Gráfico 1 demonstra os resultados da avaliação das capacidades básicas de vigilância 

e resposta em passagens de fronteiras terrestres na Argentina em 2010. O país apresentou o 

melhor resultado na avaliação da capacidade para comunicar – com 52% de cumprimento – e o 

pior resultado na capacidade de responder diante de uma ESPII, com 21%. Assim sendo, em 

comparação aos resultados obtidos na avaliação das capacidades nos outros PEDs no mesmo 

ano, tem-se, quanto ao cumprimento da capacidade para comunicar das passagens de fronteiras 

terrestres um resultado de 18,5 pontos percentuais (p.p.) abaixo do resultado médio obtido nos 

portos e aeroportos avaliados; já em relação ao pior resultado, a capacidade de responder 

diante de uma ESPII, as passagens de fronteiras terrestres apresentaram 23,7 p.p. abaixo do 

resultado médio presente nos outros PEDs. 

Bolívia 

Na Bolívia, por meio da Resolução do Ministerio de Salud nº 0942/2007, foi criado o 

Centro Nacional de Enlace (CNE) com prioridade ao RSI e designada a unidade de Epidemiologia 

como o CNE. Entre as funções e as atividades realizadas por esse centro, destacam-se: 

» Encaminhamento aos pontos de contato da OMS para os regulamentos internacionais de 

saúde de comunicações de urgência 

» Disseminação de informações entre as instituições permanentes relacionadas à vigilância 

epidemiológica, para os pontos de entrada, os estabelecimentos de saúde em esfera 

nacional e recebimento das informações deles 

» Preparação de newsletters semanais 

» Preparação de relatórios diários 

» Preparação de notificações ao RSI 

» Aplicação do Anexo II do RSI para avaliação de risco de eventos 

» Diagnóstico de Capacidades Básicas/Nível Nacional (BOLÍVIA, 2010). 

No que se refere à avaliação das capacidades básicas de vigilância e resposta na Bolívia, 

o Gráfico 2 apresenta a média dos resultados obtidos na avaliação das capacidades básicas em 

três aeroportos internacionais10, realizada em 2013. Em relação às passagens de fronteiras 

terrestres, nenhuma foi avaliada na ocasião. 

                                                           

10  Foram avaliadas as capacidades do Aeroporto Internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra; do Aeroporto Internacional 
Jorge Willsterman de Cochabamba; e do Aeroporto Internacional de El Alto.  
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Gráfico 2 – Resultado da avaliação das capacidades nos Aeroportos (2013) 

Fonte: Torrez (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2020) 

O Gráfico 2 demonstra que o melhores resultados das capacidades básicas de vigilância 

e resposta encontradas entre os aeroportos internacionais analisados foram a capacidade para 

comunicar e a capacidade de responder diante de uma ESPII, com 94% e 90% de cumprimento 

dos requisitos avaliados, respectivamente. 

Brasil 

No Brasil, o Decreto Legislativo nº 395/2009 aprovou o texto revisado do RSI (BRASIL, 

2009), e, além disso, o Decreto nº 10.212/2020, da Presidência da República, promulgou o texto 

revisado, acordado na 58ª Assembleia Geral da OMS, em 23 de maio de 2005 (BRASIL, 2020a). 

No que se refere à elaboração de planos de contingência, segundo os requisitos 

mínimos estabelecidos pela Resolução Mercosul/GMC nº 26/15, o Brasil aprovou,  

pela resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

nº 307/2019, os Requisitos Mínimos para Elaborar Planos de Contingência para Emergências de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em Pontos de Entrada Designados pelos 

Estados-Partes Segundo o RSI (2005) (CONASS, 2019). 

Em relação à avaliação das capacidades básicas de vigilância e resposta em pontos de 

entrada, o Brasil analisou, em 2009, 16 portos e 14 aeroportos, tendo como critério de escolha 

maior volume e frequência dos diversos tipos de tráfego internacional; e o acesso a serviços de 

saúde. No que concerne à passagem de fronteira terrestre, nenhuma foi avaliada na ocasião.  

O Gráfico 3 apresenta os resultados obtidos para o conjunto dos PEDs. 
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Gráfico 3 – Resultado da avaliação das capacidades nos PEDs do Brasil (2009) 

Fonte: Anvisa (2009). Elaboração: LabTrans/UFSC (2020) 

Quanto à avaliação das capacidades básicas de vigilância e resposta nos PEDs do Brasil, o 

Gráfico 3 mostra que, em relação à média geral das capacidades analisadas, obteve-se 34% de 

cumprimento. Além disso, destaca-se que a capacidade com maior nível de cumprimento de 

requisitos foi a para comunicar, alcançando 42%, e a capacidade com menor nível foi a de responder 

diante de uma ESPII, apresentando 23% de cumprimento. De forma desagregada, o resultado da 

avaliação entre aeroportos e portos brasileiros demonstrou que o resultado médio obtido nos 

aeroportos foi 5 p.p. acima do resultado médio obtido nos portos avaliados (ANVISA, [2009]). 

Chile 

No Chile, o RSI  foi promulgado pelo Decreto nº 230/2008 do Ministerio de Relaciones 

Exteriores (CHILE, 2008), e em 2009, como forma de prevenir a disseminação de doenças no 

território chileno, o Decreto nº 1.969/2009 do Ministerio de Salud adotou medidas sanitárias 

em pontos de entrada do país, como a definida no art. 3º, em que, sempre que a situação 

epidemiológica do país exigir, em todos os pontos de entrada no país deverá ser preenchido o 

formulário denominado Declaração de Saúde do Viajante por todos os passageiros ou viajantes, 

o qual deverá ser entregue aos funcionários da Autoridade Sanitária, ou a quem for responsável 

pela recepção do documento (CHILE, 2009a).  

No que se refere à Evalución de Capacidades Básicas y Planes de Acción desenvolvida 

pelo governo chileno em 2010, destacam-se a redefinição dos procedimentos de controle 

sanitário, como revisão do marco legislativo e regulatório; a designação de pontos de entrada;  

a criação de Oficinas Sanitárias de Fronteira e Sistemas de Informação (CHILE, 2010). Em relação à 

avaliação das capacidades básicas no Chile, nove entre 15 regiões foram avaliadas, priorizando a 

existência de pontos de entrada; apesar disso, nenhuma passagem de fronteira terrestre foi 

avaliada. No Gráfico 4 é apresentado o resultado avaliativo das capacidades básicas de vigilância 
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e resposta do Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez (AMB) situado em 

Santiago, capital nacional. 

 
Gráfico 4 – Resultado da avaliação das capacidades no Aeroporto AMB no Chile (2010) 

Fonte: Chile (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2020) 

O Gráfico 4 demonstra que, no aeroporto avaliado, o melhor resultado foi referente à 

capacidade básica de rotina, alcançando 89% de cumprimento dos pontos analisados, por outro 

lado, a menor taxa de cumprimento foi relacionada à capacidade de responder diante de uma 

ESPII, apresentando 72%. 

Paraguai 

No Paraguai, segundo a Resolução Ministerial nº 838/2006, foi designada a Dirección 

General de Vigilancia de la Salud como CNE para o RSI, com os seguintes objetivos gerais: 

» Responder, articular e agilizar os processos de verificação e avaliação de situações que 

possam anteceder a ocorrência de uma ESPIN ou potencial ESPII, entre os diferentes 

subsistemas e níveis de vigilância. 

» Estabelecer canais de comunicação entre os diferentes sistemas de vigilância de todos os 

setores do país com a OMS e vice-versa (PARAGUAY, 2014, p. 9, tradução nossa). 

Diante da atual pandemia de covid-19, o governo paraguaio, por meio da Resolução 

nº 317/2020 do Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, aprovou o Protocolo de Vigilância 

e Controle Sanitário de Embarcações de Carga nos Portos e o Protocolo de Vigilância e Controle 

Sanitário do Transporte Internacional de Cargas em Passagens de Fronteira Terrestres 

(PARAGUAY, 2019). 

Em relação à avaliação das capacidades básicas de vigilância e resposta dos PEDs no 

Paraguai, foram avaliados, em 2009, dois aeroportos internacionais, quatro passagens de 
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fronteiras terrestres e três portos fluviais internacionais. O Gráfico 5 apresenta o resultado da 

avaliação das capacidades em passagens de fronteiras terrestres.  

 
Gráfico 5 – Resultado da avaliação das capacidades em passagens de fronteiras terrestres no Paraguai (2009) 

Fonte: Paraguay ([2009]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2020) 

O Gráfico 5 demonstra que o melhor resultado observado na avaliação das 

capacidades básicas de vigilância e resposta em passagens de fronteiras terrestres no Paraguai 

foi na capacidade de responder diante de uma ESPII11, com 46% de cumprimento dos requisitos, 

estando 4 p.p. acima da média obtida para a referente capacidade em todos os PEDs. Em 

contrapartida, o pior resultado encontra-se na capacidade básica de rotina, a qual alcançou 14% 

de cumprimento dos requisitos, 5 p.p. abaixo do resultado obtido na média de todos os PEDs.  

Peru 

No Peru, por meio da Resolução Suprema nº 25/2013 do Ministerio de Salud,  

é definida no art. 1º a criação da Comisión Multisectorial de natureza temporária, com o objetivo 

de desenvolver o Plan de Mejoramiento de Capacidades Básicas de la Vigilância y Respuesta do 

país, incluindo os pontos de entrada, no processo de implementação do RSI (PERÚ, 2013). 

Consequentemente, tal plano e a Comisión Multisectorial – que se tornou de caráter 

permanente – foram aprovados pelo Decreto Supremo nº 11/2014 do Ministerio de Salud 

(PERÚ, 2014b). Com base no art. 5º do decreto supramencionado, em relação à Comissão, 

destacam-se as seguintes funções: 

                                                           

11 Corresponde principalmente à disponibilidade de planos de resposta integrados a possíveis emergências de saúde pública, que 
incluem a capacidade de avaliação médica, o cuidado, o isolamento ou a quarentena (se necessário) nos casos de viajantes 
afetados, ou suspeitos de serem, a fim de prevenir a propagação transfronteiriça de doenças. 
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(a) Acompanhar a implementação do Plano referido no artigo 1º deste Decreto 
Supremo, devendo emitir propostas e relatórios técnicos semestralmente. 

(b) Acompanhar as ações de manutenção das capacidades básicas estabelecidas no 
Regulamento Sanitário Internacional (2005) aos níveis local, regional e nacional, 
devendo emitir anualmente propostas e relatórios técnicos (PERÚ, 2014b, p. 4, 
tradução nossa). 

Salienta-se, ainda, pela Resolução Ministerial nº 793/2006, a criação do CNE12 para o 

RSI, tendo como funções o envio de comunicações urgentes aos pontos de contato da OMS 

referentes ao RSI e à divulgação de informações entre as entidades envolvidas no Sistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica, incluindo os responsáveis pela vigilância, pela notificação, 

pelos pontos de entrada, pelos serviços públicos de saúde, pelos dispensários, pelos hospitais e 

outros (PERÚ, 2006). 

Uruguai 

No Uruguai, a Resolução do GMC nº 4/2013 do Mercosul – referente aos requisitos 

mínimos para elaboração de planos de contingência para ESPII em PEDs pelos Estados-Partes, 

segundo o RSI, foi aprovada por meio do Decreto nº 248/2017 (URUGUAY, 2017). No que se 

refere ao Glosario de control sanitario de puertos, aeropuertos, terminales y puntos de frontera 

da Resolução Mercosul nº 34/2005, com objetivo de compatibilizar os termos entre os Estados-

Partes, foi aprovado no Uruguai pelo Decreto nº 462/2007 (URUGUAY, 2007). 

Em relação à Resolução Mercosul nº 43/2014 , o Decreto nº 33/2018 aprova a referida 

resolução, a qual tem por objetivo estabelecer procedimentos mínimos de controle sanitário na 

preparação, no acondicionamento, no armazenamento e na distribuição de alimentos em 

portos, aeroportos, terminais internacionais de carga e de passageiros e pontos de fronteiras 

terrestres do Mercosul e dos meios de transporte que circulam por eles (URUGUAY, 2018a).  

No que se refere ao relatório de 2011 sobre a Evalución de capacidades básicas para 

cumplir el Reglamento Sanitario Internacional en puntos de entrada de Uruguay, o Gráfico 6 

demonstra os resultados obtidos das avaliações das capacidades de vigilância e resposta nos 

PEDs, sendo um aeroporto e um porto, localizados em Montevidéu, tendo como base de escolha 

o critério de maior volume de passageiros e cargas. Já no que se refere às passagens de 

fronteiras terrestres, estas não foram designadas para a avaliação no Uruguai. 

                                                           

12 O CNE pode ser compreendido como o Ponto Focal Nacional, ou seja, o centro nacional, designado por cada Estado-Parte, que 
estará permanentemente acessível para comunicação com os pontos de contato da OMS. 
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Gráfico 6 – Resultado da avaliação das capacidades nos PEDs do Uruguai (2011) 

Fonte: Alonso, Pujadas e Rosa (2011). Elaboração: LabTrans/UFSC (2020) 

Os resultados presentes no Gráfico 6 demonstram que, em relação às capacidades 

básicas de vigilância e resposta avaliadas, a capacidade para comunicar – que se refere à 

avaliação dos procedimentos de comunicação nacionais e internacionais entre as autoridades 

competentes dos PED avaliados, bem como entre os níveis local, intermédio e nacional13 – 

obteve o maior valor de cumprimento dos requisitos, atingindo 75% do total. Em contraste, a 

avaliação da capacidade básica de rotina, referente ao acesso adequado aos serviços médicos 

para o atendimento de viajantes doentes ou suspeitos, bem como o fornecimento de 

equipamento e pessoal adequados para o seu eventual transporte para os estabelecimentos de 

saúde14, alcançou 64% de cumprimento dos requisitos (ALONSO; PUJADAS; ROSA, 2011). 

Venezuela 

Em relação à Venezuela, não foram encontradas normativas referentes à 

implementação do RSI no território venezuelano, como por meio da implementação de um CNE; 

e, além disso, não foram encontradas informações referentes à avaliação das capacidades 

básicas de vigilância e resposta nos PEDs. 

                                                           

13 Também foram avaliados os procedimentos relacionados à divulgação de informações de saúde a viajantes, operadoras de 
transporte e prestadores de serviços. 

14 Também foram avaliadas a disponibilidade de pessoal treinado para a fiscalização dos meios de transporte e a existência de um 
ambiente seguro para o viajante. 
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Relatório Anual de Autoavaliação Eletrônica dos Estados-Partes 

Com base no diagnóstico obtido pelas avaliações das capacidades básicas requeridas no 

processo de implementação do RSI em cada Estado-Parte, como foi apresentado anteriormente, 

cada país se comprometeu a elevar o nível de suas capacidades básicas, com objetivo de mitigar o 

impacto no tráfego de cargas e passageiros diante de uma situação de ESPII.  

Desse modo, com base na Ferramenta de Relatório Anual de Autoavaliação Eletrônica 

dos Estados-Partes (e-SPAR, do inglês – Electronic State Parties Self-Assessment Annual 

Reporting Tool)15 disponibilizada pela OMS, que consiste em 24 indicadores para as 13 

capacidades do RSI necessárias para detectar, avaliar, notificar, relatar e responder a riscos à 

saúde pública e aos eventos agudos de preocupação nacional e internacional, cada Estado-Parte 

relata, anualmente, o nível de suas capacidades básicas. Assim, entre as capacidades avaliadas 

estão legislação e financiamento, eventos químicos, emergências por radiação,  

segurança alimentar entre outras, as quais são compostas de diversos indicadores. Em vista 

disso, com foco no objetivo do presente relatório, foi exposta somente a capacidade referente 

aos pontos de entrada e seus indicadores.  

A partir disso, no que se refere à capacidade básica dos pontos de entrada, em relação aos 

indicadores avaliados, o Gráfico 7 destaca o resultado obtido em 2018 entre os países analisados.    

 
Gráfico 7 – Resultado dos indicadores da capacidade básica dos pontos de entrada (2018) 

Fonte: WHO (2020). Elaboração: LabTrans/UFSC (2020) 

O Gráfico 7 demonstra que, em média, o resultado obtido pelo conjunto dos países na 

capacidade básica exigida continuamente em PEDs foi de 77% de implementação, com destaque 

                                                           

15 O e-SPAR é uma plataforma web desenvolvida para apoiar os Estados-Partes do RSI para cumprir sua obrigação de relatar 
anualmente à Assembleia Mundial da Saúde (WHA, do inglês – World Health Assembly) sobre a implementação dos requisitos 
de capacidade de acordo com o RSI, além de encorajar transparência e responsabilidade mútua entre os Estados-Partes em 
relação à segurança global da saúde pública, de acordo com o Quadro de Monitoramento e Avaliação do RSI da OMS.    
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para Argentina, Chile e Venezuela, que apresentaram 100% nesse indicador. No que se refere 

ao indicador de resposta eficaz de saúde pública nos pontos de entrada, a média dos países 

analisados foi de 57% de implementação, enfatizando-se os resultados do Uruguai e da 

Venezuela, com 80% cada um. Em relação à Bolívia, não foram disponibilizados dados sobre os 

indicadores analisados em 2018, apesar disso, em 2017, o valor médio da capacidade básica nos 

pontos de entrada foi 88% de implementação. O Gráfico 7 ainda revela certa dificuldade de os 

países transformarem suas capacidades básicas em resposta eficaz frente situações de 

emergência de saúde nos PEDs (WHO, 2020). Observa-se, além disso, que o Brasil apresenta 

resultado abaixo da média, em relação aos demais países avaliados, no que tange às capacidades 

básicas de exigência contínua nos PEDs, ao passo que está próximo da média no indicador sobre 

a eficácia da resposta a eventos de saúde pública nos PEDs. Esse resultado corrobora os dados 

apresentados no Gráfico 3 que mostra, segundo dados de 2009, que o País implementou apenas 

34%, em média, das capacidades básicas necessárias nos PEDs.  

 Acordos bilaterais em matéria sanitária 

Conforme disposto no RSI, em relação às passagens de fronteiras terrestres,  

os Estados-Partes com fronteiras comuns deveriam considerar “a celebração de acordos ou 

arranjos bilaterais ou multilaterais relativos à prevenção ou ao controle da transmissão 

internacional de doenças nas passagens de fronteiras terrestres” (BRASIL, 2020a, p. 5)  

no desenvolvimento das suas capacidades básicas. Além disso, considerando a colaboração e 

assistência entre os Estados-Partes “A colaboração [...] poderá ser implementada por 

intermédio de múltiplos canais, incluindo bilateralmente, por intermédio de redes regionais e 

os escritórios regionais da OMS [...]” (BRASIL, 2020a, p. 8), incluindo também “organizações 

intergovernamentais e organismos internacionais” (BRASIL, 2020a,  p. 8). Ademais, segue-se 

conforme colocado no art. 57: 

Artigo 57 - Relação com outros acordos internacionais   

1. Os Estados-Partes reconhecem que o RSI e outros acordos internacionais relevantes 
devem ser interpretados de modo a serem compatíveis. As disposições do RSI não 
afetarão os direitos e deveres de qualquer Estado-Parte em decorrência de outros 
acordos internacionais  

2. Sujeito ao parágrafo 1º deste Artigo, nada neste Regulamento impedirá que 
Estados-Partes que compartilham certos interesses, devido às suas condições de 
saúde, geográficas, sociais ou econômicas, celebrem tratados ou arranjos especiais,  
a fim de facilitar a aplicação deste Regulamento, e particularmente em relação: 

(a) ao intercâmbio rápido e direto de informações de saúde pública entre territórios 
vizinhos de diferentes Estados; 

[...]  

(c) às medidas de saúde a serem aplicadas em territórios contíguos de diferentes 
Estados ao longo de sua fronteira comum; 

[...] 

(e) à desratização, desinsetização, desinfecção, descontaminação ou outro 
tratamento que vise a tornar mercadorias livres de agentes causadores de doenças 
(BRASIL, 2020a, p. 9, grifo nosso).  
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Tendo em vista as disposições do RSI, esta seção aborda os acordos bilaterais em matéria 

sanitária firmados entre os países analisados no presente relatório. É necessário destacar, nesse 

sentido, que foram selecionados os acordos firmados a partir da década de 1970.   

Em relação ao Brasil, foram encontrados sete acordos assinados com os países 

abordados neste relatório. Em ordem cronológica, o primeiro deles, o Acordo Sanitário firmado 

entre Brasil e Paraguai, firmado em 1971, tem como objetivo sanar os problemas de saúde 

comuns entre os estados do Mato Grosso e do Paraná e os departamentos limítrofes paraguaios 

(BRASIL; PARAGUAI, 1971). À época, ambos os países tinham uma preocupação específica com 

a erradicação da malária e da varíola, com o controle da febre amarela e da infestação do 

mosquito Aedes aegypti, além de outras doenças transmissíveis e do controle de narcóticos.  

O acordo foi promulgado pelo Brasil por meio do Decreto nº 70.335, de 28 de março de 1972,  

e segue vigente (BRASIL, 1972). 

Já em 1972 foi firmado um Acordo de Cooperação Sanitária entre Brasil e Colômbia 

para a Região Amazônica, novamente, com base na similaridade dos problemas de saúde 

enfrentados pelas comunidades brasileira e colombiana na região amazônica. O acordo 

focalizava doenças como malária, varíola, febre amarela silvestre, tuberculose e hanseníase 

(BRASIL; COLÔMBIA, 1972). Ademais, o Decreto nº 78.016, de 12 de julho de 1976, promulga o 

acordo no Brasil, o qual segue vigente (BRASIL, 1976). 

No mesmo ano, foi assinado o Acordo de Cooperação Sanitária entre Brasil e Bolívia, 

motivado pela semelhança entre os problemas de saúde dos estados do Acre, Amazonas,  

Mato Grosso e Rondônia, do lado brasileiro, e os departamentos de Pando, Bení e Santa Cruz, 

do lado boliviano (BRASIL; BOLÍVIA, 1972). Em termos sanitários, as maiores preocupações eram 

a ação harmônica entre os dois países para erradicação da varíola e malária, além do controle 

de doenças como febre hemorrágica, hanseníase, tuberculose, doença de Chagas, febre amarela 

silvestre e vigilância contra a reinfestação do Aedes aegypti. Além disso, o acordo também 

menciona o controle do uso de narcóticos como um dos seus objetivos prioritários. O acordo foi 

promulgado pelo Brasil por meio do Decreto nº 82.585, de 6 de novembro de 1978, e permanece 

vigente (BRASIL, 1978). 

Mais recentemente, foi assinado o Acordo Interinstitucional Internacional entre os 

ministérios da saúde do Brasil e da Bolívia, em matéria de cooperação de saúde na fronteira.  

O objetivo do acordo é a implementação de um Grupo de Trabalho (GT) em matéria de saúde 

na fronteira Brasil-Bolívia, a fim de identificar e avaliar as problemáticas de saúde que afetam as 

populações da zona de fronteira (BRASIL, 2017). Ademais, um objetivo secundário é a promoção 

de mecanismos de vigilância epidemiológica. O GT deve reunir-se ao menos uma vez por ano,  

e deve estimular a participação local, por meio dos Comitês de Integração Fronteiriça. 

Em 1982, foi assinado o Acordo sobre Cooperação Sanitária Fronteiriça entre Brasil e 

Venezuela, no qual ambos os países comprometem-se a adotar as medidas preventivas e de 

controle, em suas zonas fronteiriças, no que diz respeito às seguintes enfermidades: malária, 

tripanossomíase (popularmente conhecida como “doença do sono”), febre amarela, 

oncocercose (popularmente denominada “cegueira do rio”), hanseníase, leishmaniose, 

tuberculose, hepatites, doenças venéreas; além de demonstrar preocupação com a promoção 

de saneamento básico. Ademais, o acordo prevê cooperações técnicas recíprocas,  

como intercâmbio de pessoal, e a ação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS),  
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quando necessário (BRASIL; VENEZUELA, 1982). O Acordo foi promulgado pelo Brasil por meio 

do Decreto nº 59, de 14 de março de 1991 (BRASIL, 1991), e ratificado pela Venezuela por meio 

da Nota Verbal nº 933, de 15 de abril de 1982. 

Em 1987, foi assinado o Acordo Básico de Cooperação Técnica entre Brasil e Paraguai, 

o qual ampara as ações de cooperação técnica entre os países nas diversas áreas tocadas pelo 

acordo, entre elas, a da saúde (ABC, c2012). Nesse sentido, em 2007, foi firmado o Ajuste 

Complementar ao acordo acima referido, para implementação do projeto “Fortalecimento da 

Vigilância em Saúde, com ênfase no Combate à Dengue e na Implementação do Regulamento 

Sanitário Internacional” (BRASIL; PARAGUAI, 2007). O acordo tem vigência de dois anos,  

sendo renovável automaticamente até que seu objetivo seja concluído. 

Assinado em 2009, o Acordo-Quadro entre a República Federativa do Brasil e a República 

do Peru para o estabelecimento de Sistemas de Controle Integrado em Postos de Fronteira do Brasil 

e do Peru (2009) substitui o antigo Acordo Sanitário assinado em 1965. Tendo em vista a 

necessidade de implementar “mecanismos de facilitação do trânsito fronteiriço de pessoas, 

mercadorias e veículos” (BRASIL; PERU, 2009, não paginado), bem como de aprofundar a 

integração na região fronteiriça, o Acordo-Quadro tem por objetivo definir as normas que regem 

as Áreas de Controle Integrado (ACIs)16 nos postos de fronteira, iniciando sua aplicação no posto 

de Iñapari/Assis, sendo possível estender para outros postos terrestres ou fluviais.  

Nesse sentido, o Capítulo IX do referido acordo traz as “Disposições Relativas ao 

Controle de Saúde de Viajantes e Meios de Transporte na ACI”, em conformidade com o RSI, 

estabelecendo que na ACI o controle da saúde dos viajantes, bem como o controle sanitário de 

vetores nos veículos, será exercido pelas autoridades sanitárias de ambos os Países (BRASIL; 

PERU, 2009, não paginado), e, em caso de eventos de ESPII, “serão aplicadas as medidas de 

saúde públicas correspondentes” (BRASIL; PERU, 2009, não paginado). Destaca-se, por fim,  

que o acordo se encontra em tramitação civil.  

Tendo em vista a pandemia da covid-19, Brasil e Uruguai firmaram um acordo binacional 

de seguimento conjunto para a tomada de ações visando ao enfrentamento da doença nas zonas 

fronteiriças, em especial nas cidades Santana do Livramento, Quaraí e Barra do Quaraí, do lado 

brasileiro, e Rivera e Artigas, do lado uruguaio (URUGUAY, 2020a). Nesse sentido, o acordo prevê 

uma coordenação de medidas preventivas como uso obrigatório de máscara, distanciamento 

social e determinação da capacidade de lotação em comércios (URUGUAY, 2020a). É importante 

frisar que, desde 1990, funciona o Comitê de Integração Artigas-Quaraí, o qual tem como 

finalidade promover a cooperação fronteiriça e buscar soluções rápidas para problemas 

pragmáticos enfrentados na zona de fronteira. Ademais, nesse contexto, desde 2003 há um 

acordo fronteiriço entre os países, que abrangia as áreas da educação, trabalho e previdência,  

o qual foi ampliado em 2009 para abarcar também a área da saúde (CRANCIO, 2020). Dessa forma, 

a cooperação entre os países em um momento de pandemia foi facilitada pela ativação de 

mecanismos preexistentes.  

                                                           

16 Áreas de Controle Integrado (ACI) são definidas como: “a parte do território do País-Sede, incluídas as instalações devidamente 
delimitadas onde se realizam as atividades de controle integrado a cargo dos funcionários nacionais competentes do País-
Limítrofe e do País-Sede. [...]” (BRASIL; PERU, 2009, não paginado).  
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No que diz respeito aos demais países abordados neste relatório, em 1978, foi firmado 

um Convênio Sanitário entre Paraguai e Argentina, tendo em vista os problemas de saúde 

comuns na zona fronteiriça entre os países. Dessa forma, o acordo centra-se na vigilância 

epidemiológica de malária, febre amarela, doença de Chagas, doenças venéreas,  

hanseníase, esquistossomose, raiva, cólera, entre outras enfermidades transmissíveis e 

antropozoonoses (ARGENTINA, 1986). O convênio foi sancionado pela Argentina por meio da 

Lei nº 23.435, de 14 de novembro de 1986.  

Posteriormente, em 1992, foi assinado um Convênio em Matéria de Saúde Fronteiriça, 

entre esses mesmos dois países, o qual abarca as enfermidades destacadas no parágrafo 

anterior, bem como a dengue e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS, do inglês – 

Acquired Immunodeficiency Syndrome) (ARGENTINA; PARAGUAY, 1993). Além disso, o art. 9º do 

convênio define a instrumentalização da vigilância epidemiológica entre ambos os países.  

O convênio foi aprovado pelo Paraguai por meio da Lei nº 198, de 7 de julho de 1993 e pela 

Argentina, por meio da Lei nº 24.286, de 11 de junho de 1997 (ARGENTINA; PARAGUAY, 1997). 

Quanto à cooperação entre Argentina e Uruguai, foi assinado um Convênio de 

Cooperação em Matéria de Saúde em 1991. Uma das áreas prioritárias desse convênio é a saúde 

da população fronteiriça, acerca do que ambas as partes concordaram em criar subgrupos de 

trabalho fronteiriços, os quais devem se reunir ao menos duas vezes ao ano para discutir as 

questões sanitárias pertinentes. O convênio foi aprovado pela Argentina por meio da 

Lei nº 24.116, de 5 de agosto de 1992 (ARGENTINA, 1992), e pelo Uruguai, por força da Lei 

nº 16.511, de 7 de julho de 1994.  

Em 1994, foi assinado um acordo entre Argentina e Bolívia, por troca de notas entre 

os respectivos ministros das Relações Exteriores, a respeito da saúde da população em zonas de 

fronteira. Nesse sentido, o ministro argentino demonstrava profunda preocupação com a 

propagação da cólera entre as populações fronteiriças e destacava que para solucioná-la seria 

necessário investir na realização de obras de infraestrutura, com enfoque no tratamento de 

água e saneamento básico. Dessa forma, os ministros decidiram pela realização dessas obras.  

O acordo foi sancionado pela Argentina por meio da Lei nº 24.659, de 19 de julho de 1996. 

No mesmo ano, foi firmado um Acordo de Cooperação em Matéria de Saúde entre 

Bolívia e Paraguai, novamente por troca de notas entre os ministros das Relações Exteriores de 

ambos os países. Nesse contexto, um dos objetivos do acordo é adotar mecanismos regulares 

de notificação das doenças de denúncia obrigatória, com base em um programa bilateral de 

vigilância, além da aplicação conjunta de medidas de controle sanitário a todos os casos que 

representem riscos para a população de ambos os países (PARAGUAY, 1995). O acordo foi 

aprovado pelo Paraguai por força da Lei nº 656, de 4 de setembro de 1995.  

Já em 1996, foi firmado o Convênio de Cooperação em Matéria de Saúde entre 

Argentina e Chile. Assim como em outros acordos elencados na presente seção, neste a saúde 

da população fronteiriça também é definida como prioritária. Dessa maneira, o art. 8º define 

que as partes devem intercambiar informações relacionadas a medidas sanitárias adotadas nas 

regiões de fronteira, as quais devem ocorrer no sentido de evitar a introdução de doenças 

transmissíveis (ARGENTINA; CHILE, 1996). Além disso, o art. 9º dispõe que devem ser 

formulados programas de cooperação técnica específicos para melhorar a saúde da população 

fronteiriça. O convênio foi sancionado pela Argentina por meio da Lei nº 25.130, de 4 de agosto 



ANTT 

CADERNO DE RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS 55 

de 1999 (ARGENTINA, 1999) e promulgado pelo Chile, por meio do Decreto nº 1.552, de 21 de 

setembro de 1999 (CHILE, 1999).  

Em 2002, Chile e Peru assinaram um Convênio que estabelece um Programa Integral 

para o Desenvolvimento de Atividades Técnico-Científicas, Assistenciais e de Promoção da 

Saúde, com a finalidade de buscar, conjuntamente, soluções apropriadas para os problemas de 

saúde comuns entre os países. Nesse sentido, algumas das áreas da cooperação são:  

a coordenação de ações em situações de emergência, o intercâmbio de informações e 

experiências e o desenvolvimento e ações coordenadas para o controle de enfermidades 

emergentes (CHILE, 2003). O Acordo foi promulgado pelo Chile a partir do Decreto nº 231, de 

20 de agosto de 2003. 

No ano seguinte, em 2003, foi assinado um Convênio de Cooperação em Matéria de 

Saúde entre Argentina e Peru, apesar de os países não terem uma fronteira comum.  

Nesse sentido, a cooperação tem o objetivo de promover um intercâmbio de informações e 

experiências. O Convênio foi sancionado pela Argentina por força da Lei nº 26.041, de 1 de junho 

de 2005 (ARGENTINA, 2005). 

Em 2005, Chile e Paraguai assinaram um Acordo de Cooperação em Matéria de Saúde, 

embora também não sejam países contíguos. Apesar disso, uma de suas áreas prioritárias é a 

vigilância epidemiológica de enfermidades de interesse comum entre os países, ou que 

apresente risco para um deles (PARAGUAY, 2007). Ademais, o Acordo também prevê a 

cooperação técnica entre as partes. Este foi sancionado pelo Paraguai a partir da Lei nº 3.162, 

de 26 de março de 2007. 

Em 2012, foi firmado um Acordo Bilateral entre Peru e Equador em matéria de saúde, 

com o objetivo de estabelecer bases e mecanismos de cooperação, por meio das entidades de 

saúde pública dos países. O Acordo foi ratificado pelo Peru por meio do Decreto Supremo 

nº 055-2012-RE, de 15 de dezembro de 2012 (PERÚ, 2012). 

Por fim, em 2019, foi assinado um novo Convênio de Cooperação em Matéria de Saúde 

entre Argentina e Bolívia, “em benefício das pessoas não residentes ou que se encontram em 

trânsito” (BOLIVIA, 2019). O acordo tem três focos principais: a cooperação dos sistemas de 

vigilância epidemiológica dos países, a promoção de ações integradas de saúde nas zonas de 

fronteira e a garantia da assistência médica oferecida nos estabelecimentos públicos de saúde 

(BOLIVIA, 2019). 

O apanhado realizado acima mostra que há, entre os países estudados neste relatório, 

acordos que abordam a questão sanitária em regiões de fronteira e a cooperação em situações 

de emergência de saúde pública internacionais, no entanto, não tratam, em geral,  

de procedimentos e regras para o transporte internacional terrestre nessas ocasiões. 

Assim, do ponto de vista dessas operações de transporte, observa-se a necessidade de 

normativas mais específicas para esse fim, com o objetivo assegurar ao transporte internacional 

terrestre mais fluidez, especialmente no transporte de cargas para abastecimento dos países; 

menos barreiras ao comércio pela via rodoviária; e mais segurança às operações de transporte 

e sua fiscalização, bem como aos passageiros para retorno aos seus países de origem.  

Tal objetivo pode ser alcançado com a inclusão do tema sanitário nas discussões dos fóruns 

sobre transporte na região, como o SGT-5 e a Comissão do Artigo 16 do ATIT e nos próprios 
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instrumentos normativos emitidos por esses órgãos, como resoluções do Mercosul, protocolos 

adicionais ao ATIT e aos acordos bilaterais já existentes em matéria de transporte terrestre. 

 MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA O TRANSPORTE 

INTERNACIONAL RODOVIÁRIO  

Esta seção dedica-se a apresentar as principais normativas de cada país estudado que 

contenham protocolos, procedimentos ou orientações de controle sanitário para os meios de 

transporte, operadores de meios de transporte, viajantes e mercadorias, relativos ao transporte 

internacional rodoviário17. Tendo em vista que os países são adeptos do RSI, observa-se que suas 

normativas estão alinhadas a este regulamento. Não obstante, a situação de pandemia de covid-

19 vivenciada ao longo do ano de 2020 levou à edição de diversas normas e protocolos 

complementares, sendo, em vários casos, mais completos e específicos quanto às orientações 

repassadas e medidas a serem adotadas por cada grupo. Dessa forma, entende-se ser relevante 

para a análise aqui posta a apresentação de tais normativas, pois refletem a aplicação do RSI em 

situações de ESPII nos países avaliados, do ponto de vista da edição de normas. 

 Disposições gerais para meios de transporte e operadores de meios de 

transporte  

O Capítulo II da Parte V do RSI dispõe sobre as medidas aplicáveis aos meios de 

transporte e aos operadores de meios de transporte em relação às emergências de saúde e 

doenças. Conforme o art. 24, os operadores de meios de transporte devem respeitar e informar 

aos viajantes as medidas de saúde recomendadas pela OMS e aquelas adotadas pelos Estados-

Partes para aplicação a bordo do veículo, bem como manter os meios de transporte livres de 

fontes de infecção ou contaminação (BRASIL, 2020a). As exigências técnicas referentes aos 

meios de transporte e operadores são dispostas no Anexo 4 do RSI:  

Seção A - Operadores de Meios de Transporte  

1. Os operadores de meios de transporte deverão facilitar: 

(a) as inspeções da carga, contêineres e meios de transporte; 

(b) os exames médicos das pessoas a bordo; 

(c) a aplicação de outras medidas de saúde, nos termos do presente Regulamento; e 

(d) o fornecimento de informações de saúde relevantes solicitadas pelo Estado-Parte.  

2. Os operadores de meios de transporte deverão fornecer à autoridade competente 
um Certificado de Dispensa Sanitária da Embarcação ou um Certificado de Controle 
Sanitário da Embarcação, ou uma Declaração Marítima de Saúde, ou a Parte de Saúde 
de uma Declaração Geral de Aeronave, dentro do prazo de validade, conforme exigido 
nos termos do presente Regulamento.  

Seção B - Meios de transporte  

                                                           

17 A pesquisa das normativas e protocolos sanitários foi realizada até o dia 13 de novembro de 2020. 
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1. As medidas de controle aplicadas a bagagem, carga, contêineres, meios de 
transporte e mercadorias nos termos do presente Regulamento serão aplicadas de 
maneira a evitar, na medida do possível, dano ou incômodo a pessoas ou dano a 
bagagem, carga, contêineres, meios de transporte e mercadorias. Sempre que 
possível e apropriado, as medidas de controle deverão ser aplicadas quando os meios 
de transporte e os porões estiverem vazios.  

2. Os Estados-Partes deverão indicar, por escrito, as medidas aplicadas a carga, 
contêineres ou meios de transporte; as partes tratadas; os métodos utilizados; e as 
razões para sua aplicação. Essas informações serão fornecidas, por escrito, ao 
responsável pela aeronave e, no caso de uma embarcação, no Certificado de Controle 
Sanitário da Embarcação. Em se tratando de outros tipos de carga, contêineres ou 
meios de transporte, os Estados-Parte deverão emitir essas informações, por escrito, 
a consignantes, consignados, transportadores, responsáveis pelo meio de transporte 
ou seus respectivos agentes. (BRASIL, 2020a, p. 14).   

Observa-se que o Anexo 4 do RSI não especifica o tipo de documento ou certificado de 

controle sanitário a ser apresentado por caminhões ou ônibus (ou outros veículos utilizados no 

transporte terrestre). Já o Anexo 5 dispõe sobre as medidas específicas para doenças 

transmitidas por vetores, que serão aplicadas aos meios de transporte provenientes de áreas 

indicadas pela OMS às quais se recomenda a desinsetização ou outras medidas de controle 

vetorial. Quando forem recomendados métodos e materiais específicos para os procedimentos 

de controle por parte da OMS, estes devem ser utilizados. Também é determinado que os 

operadores de transporte devem comunicar, por meio de prova escrita, a presença de vetores 

a bordo dos meios de transporte terrestres e as medidas de controle utilizadas para erradicá-

los. Tal prova escrita deverá ser emitida ao consignante, consignado, transportador,  

responsável pelo meio de transporte ou seus respectivos agentes (BRASIL, 2020a).  

Outras determinações em relação a vetores são: 

3. Os Estados-Partes deverão aceitar a desinsetização, desratização e outras medidas 
de controle dos meios de transporte aplicadas por outros Estados, caso tiverem sido 
aplicados os métodos e materiais aconselhados pela Organização.   

4. Os Estados-Parte deverão estabelecer programas de controle de vetores de agentes 
infecciosos que constituam risco à saúde pública até uma distância mínima de 400 
metros das áreas de instalações dos pontos de entrada que são utilizadas para 
operações envolvendo viajantes, meios de transporte, contêineres, carga e 
encomendas postais, aumentando-se a distância mínima caso tratar-se de vetores 
com um raio de alcance maior.  

5. Caso seja necessária uma inspeção de seguimento para determinar o sucesso das 
medidas de controle vetorial aplicadas, as autoridades competentes na próxima escala 
portuária ou aeroportuária conhecida que disponha de capacidade para realizar tal 
inspeção deverão ser informadas pela autoridade competente que sugere esse 
seguimento com antecedência. No caso de navios, esse fato deve ser assinalado no 
Certificado de Controle Sanitário da Embarcação.   

6. Um meio de transporte poderá ser considerado suspeito e deverá ser inspecionado 
à procura de vetores e reservatórios, se: 

(a) houver um possível caso de doença transmitida por vetores a bordo; 

(b) durante uma viagem internacional, tiver ocorrido um possível caso de doença 
transmitida por vetores a bordo; ou 

(c) o intervalo de tempo transcorrido desde a sua saída de uma área afetada permite 
que vetores a bordo ainda possam transmitir a doença.   
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[...] 

8. Um Estado-Parte poderá aplicar medidas de controle vetorial a um meio de 
transporte proveniente de uma área afetada por doença transmitida por vetor,  
caso os vetores para a mencionada doença estiverem presentes em seu território. 
(BRASIL, 2020a, p. 14). 

O art. 26 determina que não devem ser aplicadas pelos Estados-Partes medidas de 

saúde a caminhões, trens ou ônibus civis em trânsito provenientes de áreas afetadas, isto é, que 

não tenham embarcado, desembarcado, carregado ou descarregado em seus territórios.  

A aplicação de medidas de saúde a caminhões, trens e ônibus civis nos pontos de entrada 

terrestres serão determinadas pela OMS, em consulta com os Estados-Partes, conforme previsto 

no art. 29 do RSI (BRASIL, 2020a).  

Quando o veículo ou meio de transporte for considerado afetado – sintomas clínicos 

ou evidências de risco para saúde pública, como infecção e contaminação – a autoridade 

competente poderá, segundo o art. 27:  

(a) desinfetar, descontaminar, desinsetizar ou desratizar o veículo, conforme 
apropriado, ou providenciar para que essas medidas sejam realizadas sob sua 
supervisão, e 

(b) decidir, caso a caso, a técnica a ser empregada para garantir um nível adequado de 
controle do risco para a saúde pública, conforme previsto neste Regulamento.  
Se existirem métodos ou materiais recomendados pela OMS para esses 
procedimentos, esses serão utilizados, exceto quando a autoridade competente 
determinar que outros métodos são igualmente seguros e confiáveis. 

A autoridade competente poderá implementar medidas adicionais de saúde, incluindo 
o isolamento dos meios de transporte, se necessário, a fim de evitar a propagação da 
doença. Essas medidas adicionais deverão ser informadas ao Ponto Focal Nacional 
para o RSI.  

2. Se a autoridade competente no ponto de entrada não puder aplicar as medidas de 
controle exigidas nos termos deste Artigo, o veículo afetado poderá ter permissão 
para sair, mesmo assim, sujeito às seguintes condições: 

(a) a autoridade competente fornecerá, no momento da partida, à autoridade 
competente do próximo ponto de entrada conhecido, o tipo de informação a que se 
refere o subparágrafo (b); e  

(b) no caso de uma embarcação, a evidência encontrada e as medidas de controle exigidas 
serão devidamente anotadas no Certificado de Controle Sanitário da Embarcação. 

Qualquer meio de transporte nessas circunstâncias deverá ter autorização para se 
abastecer de combustível, água, alimentos e suprimentos, sob a supervisão da 
autoridade competente (BRASIL, 2020a, p. 6).  

Os veículos considerados afetados deixarão de sê-lo quando a autoridade competente 

se certificar de que as medidas previamente descritas foram aplicadas e que não existe a bordo 

condição que ainda constitua risco à saúde pública (BRASIL, 2020a). 

Brasil 

No Brasil, as melhores práticas com relação a procedimentos de controle sanitário para 

as operações de transportes terrestres estão apresentadas no Guia Sanitário de Veículos 
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Terrestres, elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em cumprimento ao 

disposto na Portaria do Ministério da Saúde/Anvisa nº 1.741/2018. Esse guia é um instrumento 

regulatório não normativo, de caráter recomendatório e não-vinculante, podendo as 

recomendações nele apresentadas serem modificadas a qualquer tempo, por decisão das 

autoridades sanitárias brasileiras ou de acordo com as diretrizes da OMS. Além disso, é 

permitida, ao agente regulado, a adoção de abordagem alternativa àquelas prescritas no Guia, 

desde que compatíveis com os requisitos relacionados ao caso concreto, não caracterizando 

infração sanitária o seu descumprimento. A última versão do guia ao momento de elaboração 

deste estudo é a nº 18/2019 - Versão 2, vigente a partir de abril de 2020 (ANVISA, 2020a). 

O Guia Sanitário para Veículos Terrestres da Anvisa estabelece os requisitos mínimos 

de controle e vigilância sanitária a serem adotados por transportadores, pessoas físicas e 

jurídicas envolvidas no trânsito por passagens de fronteiras terrestres. Nesse sentido,  

são apresentadas as melhores práticas em relação à oferta de alimentos, gestão de resíduos 

sólidos, efluentes sanitários, controle da qualidade da água, dos ambientes climatizados e dos 

vetores. Também são descritas as medidas recomendadas para limpeza e desinfecção dos 

veículos e para resposta a eventos de saúde pública ocorridos a bordo deles (ANVISA, 2020a). 

Assim, antes de cada viagem, os veículos devem ser submetidos a: 

» Limpeza e desinfecção das superfícies internas: recomenda-se que a empresa 

transportadora mantenha os procedimentos de limpeza adotados no veículo escritos nos 

pontos de apoio onde a atividade de limpeza e desinfecção é realizada. Os objetos 

reutilizáveis ofertados a bordo dos veículos terrestres, tais como travesseiros,  

fronhas, mantas ou cobertores, precisam ser higienizados e embalados para uso individual. 

» Esgotamento de efluentes sanitários. 

» Retirada de resíduos sólidos de bordo: conforme Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 

56, de 6 de agosto de 2008 e suas atualizações. 

» Abastecimento e água potável: para oferta de alimentos, seguir a RDC nº 216 de 15 de 

setembro de 2004, ao passo que para o abastecimento de água potável recomenta-se seguir 

a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017 – Anexo XX (ANVISA, 2020a). 

Ademais, é recomendado que, em casos de presença ou vestígios de vetores, deve-se 

realizar novamente o procedimento de desinsetização, mesmo que o certificado do anterior 

ainda esteja vigente. Sobre a climatização a bordo, recomenda-se a implantação de um Plano 

de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) dos sistemas de climatização do veículo,  

de acordo com as disposições da Lei nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018, registrando as operações 

de limpeza e manutenção em planilhas, as quais devem ser assinadas por um responsável 

técnico e disponibilizadas no veículo terrestre em questão para consulta. Um modelo de registro 

desses procedimentos é disponibilizado no “Anexo – Parte” A do Guia (ANVISA, 2020a).  

Quanto à capacidade de resposta a eventos de saúde pública, o Guia determina que 

as empresas autorizadas ou permissionárias responsáveis pelos veículos terrestres estejam 

aptas a notificar a ocorrência às autoridades de saúde e a adotar as medidas de controle 

necessárias, com base na RDC nº 21, de 28 de março de 2008 (ANVISA, 2020a). Essas medidas 

constituem-se em:  
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» Proporcionar uma resposta rápida a eventos de saúde a bordo de veículos terrestres:  

o condutor do veículo deve informar a autoridade pública de saúde mais próxima 

imediatamente sobre eventos de saúde envolvendo viajantes a bordo do veículo. 

» Prover acesso do viajante à avaliação médica: o veículo deve estacionar em área de desvio 

na passagem de fronteira, ou no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mais próximo ou 

em uma unidade de serviço de saúde municipal mais próxima, quando ocorrer óbito a bordo 

ou situação de saúde com viajante (tripulante ou passageiro) que necessite de assistência 

médica. 

» Estabelecer fluxo para notificação, de casos suspeitos, à autoridade de saúde mais próxima: 

quando detectado evento de saúde na passagem de fronteira, “[...] as prestadoras de 

serviço e os responsáveis pelos veículos terrestres devem seguir os planos e fluxos 

elaborados pelas autoridades da respectiva fronteira, para resposta a eventos que possam 

representar uma possível emergência de saúde pública.” (ANVISA, 2020a, p. 7). O fluxo para 

transporte de viajante afetado deve ser de conhecimento dos tripulantes, ou, então, a sua 

empresa deve ser comunicada para recebimento de orientação sobre o assunto. A empresa 

também deve estabelecer um fluxo para atendimento ou remoção de viajantes até o serviço 

de saúde de referência. 

» Facilitar o monitoramento de casos suspeitos desembarcados dos veículos terrestres. 

Nas disposições finais do Guia, destaca-se a recomendação de que as empresas 

operadoras de transporte ofereçam aos tripulantes Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

em perfeitas condições de uso e adequados ao risco identificado na ocorrência de evento de 

saúde, conforme a Norma Regulamentadora nº 6 – Equipamento de Proteção Individual 

(ANVISA, 2020a). 

A Resolução nº 21/2008 do Ministério da Saúde brasileiro, que dispõe sobre 

orientações e controle sanitário de viajantes em portos, aeroportos, passagens de fronteira e 

recintos alfandegados, trata na Seção II do Anexo I sobre a comunicação de evento de saúde 

pública a bordo de meios de transporte ou em terminais de passageiros. O art. 5º determina a 

obrigatoriedade de comunicar imediatamente a autoridade sanitária de destino ou escala sobre 

evento de saúde pública a bordo de meio de transporte e, conforme o art. 6º, o veículo terrestre 

com possível caso de evento de saúde pública deverá aguardar em área de desvio pela inspeção 

da autoridade sanitária, de forma semelhante ao apresentado no Guia Sanitário para Veículos 

Terrestres da Anvisa, entretanto, declarando a obrigatoriedade quanto à comunicação à 

autoridade competente (ANVISA, 2008).  

De forma complementar ao Guia, o art. 9º da referida resolução determina que os 

condutores dos veículos terrestres deverão entregar na chegada no ponto de entrada de 

controle sanitário a Declaração Geral de Veículo Terrestre, conforme modelo apresentado no 

Anexo VII da resolução, preenchida com as informações sobre a situação de saúde a bordo 

(ANVISA, 2008).  

Em relação à pandemia de covid-19, a Resolução ANTT nº 5.875, de 17 de março de 2020, 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da doença no âmbito do serviço de transporte 

rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Em relação à atuação dos operadores,  

a resolução torna obrigatória a realização de sanitização dos veículos (art. 4º), mantendo as “[...] 

condições ambientais adequadas, por métodos que eliminem e impeçam a proliferação de vírus, 

bactérias, fungos, ácaros e microrganismos nocivos à saúde, conforme regulamentação da 
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autoridade sanitária competente.” (ANTT, 2020e, não paginado). Ademais, o art. 5º determina que 

a sanitização seja realizada por empresa especializada. Destaca-se que o art. 3º, no entanto, 

suspendeu a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de passageiros nas 

modalidades “[...] regular, sob regime de fretamento, e semiurbano em região de fronteira, 

realizada por empresas brasileiras e estrangeiras.” (ANTT, 2020e, não paginado)18.  

A Resolução ANTT nº 5.893, de 2 de junho de 2020, manteve no art. 4º a suspensão do 

serviço de transporte internacional rodoviário, nas mesmas modalidades previstas pela 

Resolução ANTT nº 5.875/2020, porém com a possibilidade, em caráter excepcional,  

de autorização da agência para o transporte de passageiros visando ao “[...] retorno de 

brasileiros ou estrangeiros aos seus respectivos países de origem, o transporte de profissionais 

que atuem em serviços públicos e atividades essenciais, nos termos do Decreto nº 10.282,  

de 2020, e o deslocamento de pessoas com enfermidades para tratamento de saúde.” (ANTT, 

2020g, não paginado). Ademais, o art. 2º dessa resolução determina que as empresas 

operadoras de serviço de transporte coletivo rodoviário observem e apliquem as orientações do 

Guia Sanitário de Veículos Terrestres; que em veículos que não possuam sistema de climatização, 

as janelas sejam mantidas abertas durante o percurso; e que as estratégias adotadas pelas 

empresas para minimizar o contato entre os passageiros dentro do veículo, quando utilizadas, 

sejam divulgadas aos usuários (ANTT, 2020g). 

A Resolução ANTT nº 5.879, de 26 de março de 2020, trata sobre a flexibilização de 

prazos para cumprimento de obrigações contratuais e regulatórias, no âmbito da infraestrutura 

e serviço de transporte ferroviário de cargas e do transporte rodoviário de cargas e de 

passageiros, entretanto, não dispõe sobre obrigação de realização de procedimentos de caráter 

sanitário nos veículos. São extendidos os prazos de habilitações, certificados, autorizações e 

credenciamentos, como as licenças originária e complementar para o transporte internacional 

de passageiros, o Certificado de Operador de Transporte Multimodal de Cargas, o Registro 

Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), entre outros, e suspende a 

exigência de Certificado de Inspeção Técnica Veicular (CITV) (ANTT, 2020f). 

Já a Anvisa publicou o Protocolo para Detecção e Atendimento de Casos Suspeitos da 

Covid-19 em Portos, Aeroportos e Fronteiras, em março de 2020, que trata, na seção 4.3,  

sobre os procedimentos para caso suspeito identificado a bordo de transporte rodoviário 

coletivo de passageiros na passagem de fronteira terrestre (ANVISA, 2020d). De acordo com 

esse protocolo, o condutor do transporte rodoviário coletivo de passageiros deve tomar as 

seguintes providencias ao saber do fato (ANVISA, 2020d):  

i. Fornecer máscara cirúrgica ao caso suspeito. Se o mesmo não puder usá-la por causa 
da dificuldade respiratória, devem ser providenciadas toalhas e solicitado que ele 
cubra o nariz e a boca quando for tossir ou espirrar. As toalhas utilizadas devem ser 
recolhidas e destinadas à limpeza e desinfecção, ou dispostas em saco branco leitoso 
para gerenciamento como resíduo sólido do grupo A, de acordo com as diretrizes da 
RDC 56, de 2008.  

                                                           

18 As normas emitidas pela ANTT relacionadas à pandemia de covid-19 podem ser consultadas através do link: 

https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/covid-19-confira-o-compilado-de-acoes-da-antt. 
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ii. Antes de atender o caso suspeito, paramentar-se com os equipamentos de proteção 
individual (EPIs).  

iii. Preferencialmente manter o viajante na posição/assento atual e oferecer máscara 
cirúrgica aos passageiros da mesma fileira, duas fileiras à frente e duas fileiras atrás.  

iv. Se o caso suspeito não tolerar o uso de máscara durante toda a viagem, poderá ser 
realizada a alteração de sua posição, preferencialmente para um local mais afastado 
dos demais passageiros.  

v. O condutor, se estiver em viagem, deverá procurar o serviço de saúde mais próximo 
ou posto da Polícia Rodoviária Federal, relatando a presença do caso suspeito.  

vi. Caso o veículo esteja próximo à passagem de fronteira, informar, de imediato, os 
seguintes dados:  

• A procedência do caso suspeito, incluindo suas conexões.  

• O estado geral do caso suspeito.  

• Se o caso suspeito viaja só ou em grupo, e neste caso o número de pessoas.  

• O número total de pessoas a bordo.  

vii. O condutor do transporte rodoviário coletivo de passageiros, de acordo com a 
avaliação de risco feita pela autoridade sanitária na passagem de fronteira, deverá 
dirigir-se ao local de estacionamento do veículo para as ações de controle sanitário. 
(ANVISA, 2020d, p. 11).  

Além do protocolo, diversas notas técnicas relacionadas ao controle e vigilância sanitária 

durante a pandemia foram emitidas pela Anvisa, entre elas a Nota Técnica  

nº 40/2020/SEI/GIMTV/GGPAF/DIRE5/ANVISA, de 25 de março, que dispõe sobre as medidas a 

serem adotadas em passagens de fronteira e veículos terrestres ante os casos de covid-19. Para além 

das disposições já apresentadas nas normativas anteriores, a nota técnica em questão recomenda: 

» Orientação por meio de avisos sonoros dentro dos veículos e, se possível, nas passagens de 

fronteira terrestre, nos idiomas português, inglês, mandarim e espanhol sobre os sintomas 

e os cuidados básicos – a saber, lavagem de mãos regular e cobertura da boca e nariz ao 

tossir e espirrar.  

» Os procedimentos de limpeza e desinfecção nos veículos terrestres devem ser 

intensificados e realizados com a utilização de EPI pelos trabalhadores que realizarem essas 

atividades.  

» Quanto à capacidade dos veículos, recomenda-se ocupação não superior a 50%. 

» Disponibilização, durante toda a viagem, de álcool em gel para higienização das mãos, bem 

como de água e sabão nos sanitários para lavagem das mãos quando esses ambientes forem 

utilizados (ANVISA, 2020b). 

A Nota Técnica nº 40/2020 da Anvisa também recomenda o seguimento das orientações 

previstas no Guia Sanitário para Veículos Terrestres e do Protocolo para Enfrentamento da Covid-

19 em Portos, Aeroportos e Fronteiras (Protocolo para Detecção e Atendimento de Casos Suspeitos 

da Covid-19 em Portos, Aeroportos e Fronteiras) (ANVISA, 2020b). 

Por fim, na LVII Reunião Ordinária do SGT nº 5 –“Transporte”, a Delegação brasileira se 

comprometeu a compartilhar, no âmbtido do SGT-5, uma lista com os pontos de apoio e postos 
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de abastecimento dos principais corredores rodoviários do País, a fim de divulgar os espaços de 

descanso e alimentação para os condutores (MERCOSUR, 2020c). 

Argentina 

A Resolução do Ministerio de Salud nº 88, publicada em maio de 1995, criou a 

Comisión Asesora sobre Vigilancia Epidemiológica, que por sua vez publicou o Manual de 

Normas y Procedimientos para la Vigilancia Epidemiológica no mesmo ano. A última versão 

desse manual – Manual de normas y procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de 

Notificación Obligatoria – foi editada em 2007, e trata dos conceitos de vigilância e controle 

epidemiológico, das enfermidades e síndromes que requerem observação e de questões de 

laboratório da vigilância epidemiológica (ARGENTINA, 2007). 

Em relação ao transporte internacional rodoviário, o referido Manual aponta para a 

necessidade de cumprimento das normas internacionais para evitar a propagação de vetores 

nos meios de transporte, especialmente se precedentes de áreas afetadas, realizando a 

desinsetização dos veículos, segundo as normas das autoridades sanitárias. Além disso,  

é ressaltada a importância de notificação à OMS em casos de eventos de saúde pública 

(ARGENTINA, 2007). 

A Decisão nº 1479-E/2017, do Ministerio de Salud, aprova o Procedimento para 

notificação de Eventos de Potencial Importância para a Saúde Pública em Pontos de Entrada 

(EPISPPE), a planilha de notificação de tais eventos e os modelos de Relatório Final sobre 

EPISPEE, entre eles o de passagens terrestres de fronteira. O Anexo 3 da presente decisão indica 

para a necessidade de apresentação de documentos como: a lista de tripulantes, lista de 

passageiros e assentos, itinerário do veículo, formulário de inspeção, Declaração de Saúde do 

Viajante (conforme a Resolução Mercosul nº 21/2008), cópia do relatório médico em caso de 

encaminhamento/assistência ao viajante (caso ocorra) e cópia da certidão de óbito (caso ocorra 

óbito a bordo). Destaca-se que, embora alguns dos documentos acima elencados devam ser 

fornecidos pelo operador do veículo de transporte, o preenchimento do Relatório Final sobre 

EPISPPE é de responsabilidade da unidade de sanitária que responder ao evento, e não do 

operador (ARGENTINA, 2017a). 

Observa-se que a Argentina não dispõe de um guia ou manual de procedimentos 

sanitários próprio para a atividade de transporte internacional terrestre, que contenha as 

diretrizes para o controle e a vigilância sanitária dentro dos meios de transporte e em relação 

aos passageiros e/ou tripulação para situações de eventos de saúde pública. Tanto o Manual de 

normas y procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de Notificación Obligatoria 

como a Decisão nº 1479-E/2017 estão de acordo com as disposições do RSI, no entanto,  

verifica-se a edição de protocolos voltados para o controle eventos de saúde específicos, como 

é o caso da pandemia de covid-19. 

No que se refere à pandemia de covid-19, pode-se destacar a Resolução nº 60, de 13 

de março de 2020, do Ministerio de Transporte, que estabelece, no art. 1º, que as operadoras 

de serviços de transporte devem incrementar as ações para manutenção das condições 

essenciais de higiene dos veículos; implementar as medidas de prevenção destinadas ao pessoal 

empregado nas operações de transporte (art. 2º); e difundir informações repassadas pelo 
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Ministerio de Salud no início e no fim de cada trecho da viagem, e aplicação imediata de todas 

as medidas repassadas por esse ministério (art. 3º) (ARGENTINA, 2020f).  

A Resolução nº 60/2020 do Ministerio de Transporte também cria a Comisión Nacional 

de Regulación de Transporte (CNRT) e o Comité de Crisis Prevención Covid-19 para el Transporte 

Automotor (art. 4º e 5º), além de comitês específicos para o transporte ferroviário e fluvial, 

marítimo e lacustre. No art. 8º, são estabelecidas funções para esses comitês, quais sejam: 

a. realizar a difusão massiva de informação aos usuários do sistema de transporte, 
com o objetivo de incentivar a consulta imediata perante a presença de sintomas de 
enfermidade respiratória aguda; 

b. repassar informações sobre as principais medidas de prevenção para todas as 
pessoas usuárias do sistema; 

c. capacitar o pessoal das distintas áreas de trabalho que podem ter relação com um 
caso possível de covid-19; 

d. solicitar a colaboração dos prestadores de serviço de transporte para propiciar a 
detecção e manejo de casos suspeitos; 

e. coordenar os trabalhos com instituições locais, sejam públicas, privadas, ou outras, 
que estejam envolvidas na assistência aos pacientes suspeitos ou diagnosticados; 

f. dispor sobre todas as medidas que considera convenientes e necessárias para 
cumprir com as diretrizes da presente Resolução. (ARGENTINA, 2020f, não paginado, 
tradução nossa). 

Além do que é previsto na resolução supracitada, o Ministerio de Transporte, por meio 

da CNRT da Argentina, publicou diversos protocolos de medidas mínimas a serem tomadas para 

o transporte rodoviário de passageiros, cargas gerais e produtos perigosos a fim de evitar a 

propagação da doença, os quais foram atualizados pela última vez em outubro de 2020.  

Nesse sentido, o Plan de emergência – covid-19, para el transporte automotor, aprovado pela 

Disposição APN-CNRT nº 271/2020 (ARGENTINA, 2020c), direcionado aos operadores de 

transporte de passageiros e de cargas, traz as seguintes diretrizes: 

» Intensificar as condições de higiene nas unidades de transporte e nos locais de circulação 

das pessoas envolvidas nessa atividade, com o fornecimento dos insumos necessários. 

» Provimento, por parte das empresas transportadoras, de EPI para os condutores e demais 

trabalhadores da atividade de transporte. 

» Minimizar o contato físico entre os trabalhadores, respeitando uma distância mínima,  

além de fomentar a realização de compras de passagens por meio não presencial. 

» Instruir e comunicar de forma contínua o pessoal envolvido nas operações de transporte 

quanto às diretrizes do Ministerio de Salud sobre o distanciamento, bem como das 

autoridades nacionais e provinciais sobre as normas relacionadas à pandemia. 

» Estabelecer e colocar à disposição dos atores envolvidos nas operações de transporte um 

plano de contingencia que contemple aspectos como: lugares específicos de isolamento 

dentro das instalações da empresa; números telefônicos de serviços médicos aos quais 

contatar em casos de suspeita de situação de crise ou emergência sanitária; e medidas de 

desinfeção.  
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» Difundir as medidas de prevenção ao público usuário e ao corpo de trabalhadores 

estabelecidas pelas autoridades nacionais e locais em matéria de saúde e/ou transporte. 

Tal material informativo deve estar localizado em lugares visíveis e com linguagem simples, 

tais como: pontos de entrada e saída dos terminais, locais de venda de ingressos,  

dentro dos veículos de curta, média e longa distância e na entrada e dentro de sanitários. 

Além disso, determina-se a transmissão de vídeo ou outra comunicação disponibilizada pela 

CNRT da Argentina ao início e ao fim da viagem, para o caso de veículos de transporte 

equipados para isso (ARGENTINA, [2020]a). 

Especificamente em relação ao transporte de cargas gerais e perigosas, o protocolo 

Plan de emergência covid-19, para el transporte automotor de cargas generales y peligrosas en 

las rutas, aprovado pela Resolução Conjunta nº 5/2020 (ARGENTINA, 2020l), recomenda: 

» Que seja realizada a desinfecção dos veículos no mínimo antes e depois da realização do 

serviço, seguindo método indicado pelo Ministerio de Salud.  

» Que enquanto o veículo estiver esperando para iniciar o serviço, bem como durante a sua 

circulação, este deverá permanecer ventilado.  

» Que seja monitorada a temperatura dos condutores e demais profissionais envolvidos no 

transporte de mercadorias pelo menos uma vez ao dia. 

» Quanto à documentação a bordo de cada veículo, devem estar:  

• Uma lista dos centros de saúde existentes no percurso, para que se possa reportar 
qualquer emergência. 

• Uma declaração jurada emitida pela empresa transportadora, conforme a Resolução 
nº 84/2020 do Ministerio de Transporte (ARGENTINA, 2020i). 

• A Declaración de Salud del Viajero para cada tripulante. 

• Declaração Eletrônica Jurada de ingresso ou egresso do território nacional, disponíveis 
no site da Dirección Nacional de Migraciones, segundo aprovado pela Disposição 
nº 3025/2020 (ARGENTINA, 2020b) da referida Direção. O não cumprimento dessa 
disposição prevê, no art. 3º, a imposição de sanções ao operador de transporte. 

• Manifesto Internacional de Carga (MIC)/Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) 
preenchidos em todos os campos com as informações dos tripulantes. 

• Uma lista dos corredores viários nacionais e internacionais seguros pelos quais podem 
circular no território de cada uma das províncias compreendidas no trajeto de viagem, 
conforme indicação do referido protocolo. 

• Que os demais documentos necessários à operação sejam disponibilizados, 
preferencialmente, em meio digital (ARGENTINA, [2020]e).  

Esse protocolo impõe à CNRT a função de autoridade para aplicação do controle e 

fiscalização das pautas presentes no documento. Em relação ao estabelecimento dos Corredores 

seguros nacionais, o protocolo dispõe quais são as rodovias consideradas corredores seguros – 

identificadas com os números 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 19, 34, 40 e 188 –, e que deverão: 

 Promover locais de descansos, conforme recomendado pelo presente protocolo. 

 Gerir, junto com as administrações provinciais, os estabelecimentos que servirão 
como postos sanitários para controle de temperatura e/ou para que os 
condutores e acompanhantes possam recorrer em casos de mal-estar físico. 
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 Gerir, junto com os governos provinciais, o estabelecimento de postos de 
segurança que contribuam para o cumprimento dos objetivos do presente 
protocolo. (ARGENTINA, [2020]e, p. 2, tradução nossa). 

Quanto ao transporte de passageiros, o protocolo Recomendaciones em el transporte 

público y automotor de pasajeros y en terminales ressalta que se deve dar especial atenção aos 

corrimãos dos veículos e demais elementos habitualmente usados pelos passageiros 

(ARGENTINA, [2020]e). Já o Protocolo Automotor y Ferroviario Interurbano de Pasajeros traz as 

seguintes recomendações em relação ao acondicionamento dos veículos e deveres do operador 

de transporte:  

» O veículo deve permanecer ventilado antes e após a realização do serviço de transporte. 

» De acordo com a Resolução nº 222 de 14 de outubro de 2020 do Ministério de Transporte, 

a ocupação dos veículos fica limitada a: 37 passageiros em veículos semi-cama (60%),  

26 passageiros em cama-executivo (65%) e a 18 passageiros em cama-suíte (80%) 

(ARGENTINA, 2020j). 

» O pessoal dos terminais/estações de transporte deve estar capacitado para realizar 

anúncios e organizar o distanciamento para o embarque e desembarque dos passageiros. 

» O pessoal da empresa transportadora deve informar aos passageiros a bordo que estes 

devem comunicar à tripulação sobre a aparição de sintomas durante a viagem. 

» O ar dentro do veículo deve ser renovado 20 vezes por hora através do ar condicionado da 

unidade em modo de não recirculação. 

» O fornecimento de mantas, almofadas, revistas e fones de ouvido está suspenso.  

Os passageiros deverão levar esses elementos, se assim desejarem. 

» Os serviços de catering, máquinas de café e suco estão suspensos. O passageiro deve 

providenciar sua própria alimentação. 

» Todos os veículos devem contar com sabão nos sanitários. 

» Se algum passageiro apresentar sintomas, este deve ser isolado a uma distância mínima de 

3 m dos demais. O condutor deve consultar a lista de centros de saúde existentes no trajeto 

da viagem e comunicar ao número 0800-222-1002 para receber as instruções de como 

proceder. (ARGENTINA, 2020j). 

No contexto da Reunião Preparatória para a LVIII Reunião Ordinária do SGT-5, a 

Delegação argentina enfatizou a necessidade de, ao receber o resultado positivo do teste de 

contaminação para covid-19, os condutores estrangeiros comunicarem seus empregadores, 

transportadores e autoridades de saúde da Argentina, assim como as autoridades de fronteira, 

com a maior breviedade possível, a fim de que possa ser coordenada a atenção médica ao 

condutor (MERCOSUR, 2020d). 

Bolívia 

Conforme previsto no Código de Saúde da República da Bolívia, a autoridade de saúde 

do país é o órgão responsável pelas ações de vigilância e controle das enfermidades 

transmissíveis e não transmissíveis que constituírem um problema de saúde pública 

(BOLIVIA, 1978). Ademais, no que concerne aos meios de transporte, cabe à autoridade de 
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saúde estabelecer os requisitos sanitários a serem cumpridos pelos meios de transporte 

terrestres, fluviais ou aéreos para o translado de pessoas afetadas por essas enfermidades 

transmissíveis (BOLIVIA, 1978). 

Dada a pandemia do novo coronavírus, foi editado o Decreto Supremo nº 4196/2020, 

a fim de declarar estado de emergência sanitária nacional e dar disposições adicionais a respeito 

do controle da doença. No que diz respeito aos operadores de meios de transporte, o art. 8º 

determina que os condutores de veículos que realizam transporte internacional de cargas 

deverão cumprir o protocolo e os procedimentos definidos pelo Ministerio de Salud 

(BOLIVIA, 2020c).  

Já em relação aos meios de transporte, o art. 3º define que os meios de transporte 

suspeitos de infecção estão sujeitos à quarentena, de forma a prevenir a propagação do vírus. 

Além disso, o art. 12 estabelece a delimitação do horário de funcionamento do transporte 

público e privado, das 5:00 às 18:00, à exceção dos “serviços de transporte internacional [...] e 

de carga e descarga de mercadorias de qualquer natureza [...]” (BOLÍVIA, 2020c, p. 11, tradução 

nossa), a fim de prover insumos ao país. Dessa forma, observa-se que, ainda que tenham sido 

estabelecidas regras mais rígidas ao transporte num contexto de pandemia, o transporte 

internacional de cargas por via terrestre não foi afetado.  

Nesse contexto, o Guia para o manejo da COVID-19, editado pelo Ministerio de Salud da 

Bolívia, traz algumas disposições a respeito do repatriamento de nacionais advindos de zonas de 

alta disseminação da doença. No que diz respeito ao transporte terrestre, está previsto que, após 

a chegada dos viajantes, o veículo deverá dirigir-se à zona designada pelas autoridades para que 

haja o descarregamento e sua posterior limpeza e desinfecção (BOLÍVIA, 2020b) – estando, assim, 

em conformidade com as disposições do RSI no que tange aos meios de transporte.  

Chile 

O Decreto nº 725 de 1968 do Ministerio de Salud Pública (MSP) chileno, referente ao 

Código Sanitário do país, dispõe no Título II, art. 56, sobre a proteção sanitária internacional, 

estipulando que cabe ao Serviço Nacional de Saúde a adoção de medidas nos postos de 

fronteira, inclusive terrestres, contra a introdução de doenças transmissíveis no território 

nacional, bem como a coleta de dados sobre morbidade em outros países e o intercâmbio 

internacional de informações que contribuam para a melhora da saúde pública e controle de 

enfermidades. Conforme o art. 57, também é de responsabilidade do Serviço Nacional de Saúde 

estabelecer medidas para evitar a transmissão internacional de doenças a partir do território 

chileno, enfatizando a propagação por meio de passageiros tripulação, cargas e meios de 

transporte como navios, aviões, trens e veículos rodoviários. Já o art. 58 dispõe que o Serviço 

Nacional de Saúde publicará as medidas preventivas a serem adotadas pelos meios de 

transporte, passageiros e tripulação nos pontos de saída dos países infectados, antes de entrar 

no território chileno (CHILE, 1968). 

O art. 35 do Código dispõe que os requisitos sanitários para quaisquer meios de 

transporte, relacionados à transmissão de doenças serão fixados por um regulamento 

específico. Não obstante, o art. 62 estabelece que a autoridade sanitária dos postos fronteiriços 

pode submeter os meios de transporte a uma avaliação médica, assim como todas as pessoas 

que efetuam viagem internacional. Já o art. 63 dispõe sobre as operações sanitárias, entre elas 
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a de desinfecção e desinsetização, as quais devem ser realizadas de modo que não causem 

inconveniências indevidas ou danos à saúde das pessoas; não causem avaria a estrutura do 

veículo; e se evite risco de incêndio (CHILE, 1968). Por fim, o art. 66 define que um regulamento 

de saúde marítima, aérea e de fronteira estabelecerá a maneira com que se cumprirão as 

disposições do Código Sanitário em relação ao que se segue: 

a) as restrições sanitárias a que devem se submeter os imigrantes e demais pessoas 
que desejem entrar no país; 

b) o tráfego e trânsito marítimo, lacustre, terrestre e aéreo internacional; 

c) amarração e transferência de trabalhadores; 

d) a fixação da tarifa sanitária; e 

e) as restrições sanitárias que sejam indispensáveis para a conveniente proteção da 
saúde pública e para evitar a propagação de enfermidades de um país a outro (CHILE, 
1968, não paginado, tradução nossa). 

Nesse contexto, o Decreto do MSP nº 263 de 1986 aprova o Regulamento de saúde 

marítima, aérea e das fronteiras, que tem o objetivo de estabelecer as condições sanitárias 

mínimas a serem adotadas em portos, aeroportos e postos fronteiriços em matéria de proteção 

nacional e internacional (art. 1º). O art. 7º desse regulamento dispõe sobre as obrigações desses 

locais em contar com abastecimento de água potável e alimentos, entretanto não cita os meios 

de transporte. Da mesma forma, o art. 8º trata sobre a obrigatoriedade de controle de vetores 

nos postos fronteiriços (CHILE, 1986).   

Já o art. 11 do regulamento dispõe que a autoridade sanitária deve fornecer 

gratuitamente os certificados para credenciar as medidas sanitárias aplicadas aos meios de 

transporte, entre eles os veículos rodoviários. O art. 21 determina que o responsável pelo meio 

de transporte pode solicitar o desembarque de qualquer viajante afetado por uma enfermidade 

objeto de regulamentação (CHILE, 1986). 

Por fim, destaca-se que o regulamento em questão dispõe no art. 37 sobre 

procedimentos em casos de doenças específicas, determinando, por exemplo que em situações 

de presença ou suspeição de Aedes aegypti ou outros vetores a bordo de veículos que desejam 

entrar no país, a autoridade sanitária deverá realizar uma inspeção e destruição de tais vetores 

(CHILE, 1986). 

Foi possível identificar normativas chilenas relativas ao período da epidemia de H1N1, 

em 2009, como o Decreto nº 1969 de 2009, que provava a adoção de medidas sanitárias em 

pontos de entrada do país. Nesse sentido, embora não seja geral para todos os meios de 

transporte, o art. 1º dispõe que a autoridade sanitária pode solicitar às empresas de transporte 

aéreo uma lista com os nomes do passageiros e tripulação de voos internacionais com destino 

ao Chile (CHILE, 2009b). 

Sobre a pandemia da covid-19, a Resolução MSP nº 1561/2020 instrui o protocolo de 

sanitização para diversos veículos terrestres de passageiros, entretanto, não cita os de 

transporte internacional. A sanitização dos veículos incluídos nessa norma deve ocorrer ao final 

de toda viagem, conforme o art. 1º (CHILE, 2020e). De acordo com a Resolução MSP 
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nº 651/2020, a sanitização de veículos terrestres de passageiros (novamente sem citar o 

transporte internacional) deve ocorrer segundo o Protocolo para gestionar la limpieza y 

desinfección de ambientes potencialmente contaminados o contaminados con Novel 

Coronavirus (SARS-COV-2) (CHILE, 2020d). Esse protocolo contém as recomendações para 

desinfecção de superfícies e ambientes para a prevenção de infecções associadas à covid-19, 

tratando de aspectos como normas técnicas a serem seguidas, procedimentos específicos para 

limpeza e desinfecção, EPIs, tipos de desinfetantes e manejo de resíduos (CHILE, 2020b). 

Já a Resolução MSP nº 11487/2020 estabelece medidas sanitárias para o ingresso na 

Região dos Lagos para pessoas provenientes de locais em quarentena, autorizando o 

deslocamento para essa região, entre outros grupos, das pessoas ligadas aos serviços de 

transporte. O art. 1º também estabelece que o transportador deve verificar o preenchimento 

da declaração jurada de saúde por todos os passageiros, bem como verificar a temperatura 

destes antes do embarque, não permitindo a entrada de passageiros com temperatura superior 

a 37,8 °C. As empresas transportadoras de passageiros interurbanos devem enviar para um e-

mail da autoridade sanitária, antes do início da viagem, uma lista com os nomes dos passageiros 

e informações de documentos, destino, contatos e temperatura no momento de embarque. Em 

casos de detecção de sintomas da covid-19 após a partida dos veículos, o condutor deve isolar 

o passageiro até o término da viagem, de maneira que fique distante pelo menos 1 m dos demais 

viajantes, bem como garantir que o caso suspeito utilize máscara durante todo o tempo; ao 

chegar ao destino final, deve informar a autoridade de saúde sobre os dados do passageiro para 

posterior fiscalização e vigilância. A resolução também determina que o uso de máscaras é 

obrigatório durante toda a viagem por parte dos condutores, auxiliares, passageiros e tripulação 

de veículos provenientes de zonas com declaração de quarentena, com destino à Região dos 

Lagos (CHILE, 2020f). 

Paraguai 

A Lei nº 836 de 1980, referente ao Código Sanitário do Paraguai, dispõe, no Livro VI 

Das Relações Internacionais em Matéria de Saúde, Título III, sobre a saúde fluvial, aérea e 

terrestre, prevendo algumas medidas que podem ser determinadas pelo Ministerio de Salud 

Publica y Bienestar Social (MSPBS) em situações de eventos de saúde pública e doenças 

transmissíveis:  

Art. 293.- As unidades de transporte internacional, sejam fluviais, aéreas ou terrestres, 
estão sujeitas à consulta médica, a cargo do Ministério, que poderá ordenar o 
desembarque e isolamento de qualquer pessoa ou animal suspeito de sofrer de 
doença sujeita à regulamentação internacional, e o tratamento de objetos ou 
materiais presumivelmente contaminados à quarentena de veículos. 

Art. 294.- As unidades de transporte internacional, fluvial, aéreo ou terrestre, estão 
sujeitas à consulta médica a cargo do Ministério, que poderá ordenar o desembarque 
e isolamento de qualquer pessoa ou animal suspeito de padecer de enfermidade, 
conforme regulamentação internacional, o tratamento de objetos ou materiais 
presumivelmente contaminados ou a quarentena de veículos. 

Art. 295.- Para a entrada ou saída do país, todos os objetos de uso pessoal que não 
façam parte da bagagem do passageiro deverão estar acompanhados do certificado 
de desinfecção, emitido ou visado pelas autoridades sanitárias competentes do país 
de origem. 
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Art. 296.- A periodicidade, o procedimento e as regras gerais de desinfecção, 
desinsetização e desratização de todos os meios de transporte público, terrestre, 
fluvial e aéreo internacional, serão estabelecidos de acordo com as disposições deste 
Código e seus regulamentos e nos termos que determinam os Acordos Internacionais 
assinados pelo Paraguai, cabendo ao Ministério o controle de seu cumprimento. 

[...] 

Art. 298.- O Poder Executivo poderá implementar as medidas preventivas e de 
restrição de tráfego necessárias, adotando medidas sanitárias destinadas a prevenir e 
controlar a propagação de doenças e a contaminação de áreas adjacentes, de acordo 
com as normas de direito internacional. (PARAGUAY, 2014, não paginado, tradução 
nossa). 

Já o Guia Nacional de Vigilancia y Control de Enfermidades, elaborado em 2015 pelo 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica do Paraguai, descreve cada evento causado por 

doença que é objeto de vigilância sanitária no país, abordando algumas medidas de controle 

relacionadas com o transporte internacional de cargas e passageiros. É ressaltada, nesse 

contexto, a importância do cumprimento das normas internacionais para evitar a propagação 

de vetores nos meios de transporte terrestres provenientes de zonas infectadas com doenças 

conhecidamente causadas por vetores, que se dirijam a áreas livres de tais enfermidades. Em 

outros casos, recomenda-se que, se o meio de transporte continuar viagem até outros países e 

for detectado que passageiros anteriores apresentavam sintomas de doenças transmissíveis, 

como no caso da cólera, o país de destino e os passageiros que compartilharam o mesmo meio 

de transporte devem ser notificados, respeitando o art. 30 do RSI (PARAGUAY, 2015).   

Verifica-se que o Código Sanitario, assim como o Guia Nacional de Vigilancia y Control 

de Enfermidades estão de acordo com as disposições do RSI. Não obstante, assim como a 

Argentina, o Paraguai não dispõe de um guia ou manual de procedimentos sanitários próprio para 

a atividade de transporte internacional terrestre, no entanto, tem-se a edição de protocolos 

voltados para o controle eventos de saúde específicos, como é o caso da pandemia de covid-19. 

Nesse contexto, destaca-se o Protocolo de Vigilancia y Control Sanitario de Transporte 

de Carga Internacional em Pasos de Frontera Terrestre, aprovado pela Resolução S.G. 

nº 317/2020 do MSPBS (PARAGUAY, 2020f), o qual apresenta os procedimentos a serem 

adotados nas passagens de fronteiras terrestres para vigilância e controle do transporte de 

cargas do ponto de vista do contágio de covid-19, e as diretrizes de atuação das entidades 

presentes nas zonas de fronteira19 (PARAGUAY, 2020a). 

Especificamente para caminhões de transporte de carga internacional, destaca-se a 

recomendação de a empresa responsável pelo transporte ser responsabilizada, perante as 

autoridades nacionais, pelo cumprimento das medidas dispostas no Protocolo em relação aos 

viajantes. Além disso, o documento apresenta diretrizes para limpeza, desinfecção dos veículos 

e insumos de biossegurança e manejo de resíduos: 

                                                           

19 As medidas referentes à fiscalização sanitária de caminhões e seus condutores e tripulação também foram aprovadas pela 
Resolução C.D./DINATRAN nº 113, em 18 de março de 2020, no chamado Protocolo de aplicación de medidas preventivas de 
fiscalización em camiones de transporte de cargas nacional y internacional (chofres y tripulantes) em puntos de frontera 
(DINATRAN, 2020b). 
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» Todo o veículo deve passar por desinfecção na cabine e no espaço utilizado como 

dormitório pelo condutor ou tripulação. 

» As empresas de transporte e proprietários dos veículos devem prover os insumos 

necessários para a desinfecção adequada, bem como os insumos e EPI aos condutores e 

tripulação. 

» O manejo e descarte apropriado de resíduos é de responsabilidade do condutor titular da 

operação de transporte (PARAGUAY, 2020a). 

Peru 

No caso peruano, salienta-se principalmente a Lei nº 26.842, denominada Lei Geral de 

Saúde. Nesse documento, destaca-se o Capítulo IV, que trata do controle nacional e 

internacional de enfermidades transmissíveis. A legislação designa a responsabilidade do 

controle de doenças transmissíveis à jurisdição da autoridade de saúde competente, sendo que 

cabe a ela tomar medidas de prevenção com o apoio das autoridades administrativas, 

municipais, militares e policiais, assim como particulares, tendo à sua disposição todos os 

recursos médicos-assistenciais dos setores público e privado existentes nas zonas afetadas por 

enfermidades (PERÚ, 1997). 

Ainda, vale ressaltar que a autoridade de saúde é responsável pela vigilância e controle 

sanitário das fronteiras do país, assim como de todos os portos marítimos, aéreos, fluviais, ou 

terrestres no território nacional, em conformidade com o art. 5º do RSI (PERÚ, 1997). Essa lei 

não versa especificamente sobre o transporte internacional terrestre, mas sim sobre medidas a 

serem seguidas em caso da presença de doenças transmissíveis.  

No que tange à pandemia da covid-19, pode-se destacar primeiramente o Protocolo 

Sanitario Sectorial para la Prevención del Covid-19, en el Transporte Terrestre y Ferroviario de cargas 

e mercancías y Actividades conexas de Ámbito nacional, de 9 de maio de 2020, elaborado pelo 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Na seção 5.1 do documento, são ressaltadas as 

responsabilidades da empresa transportadora ou o dono do veículo. Entre elas, destaca-se: 

» Estabelecer em forma clara e inalterável a rota ou viagens de entrega, distribuição, saída e 

chegadas de carga de mercadorias, procurando evitar as aglomerações de pessoas e 

estabelecendo uma regra de capacidade máxima 50% do estabelecido no certificado de Defesa 

Civil. Para esses efeitos, o órgão competente poderá ter o apoio do governo local correspondente. 

» Limpar e desinfetar os ambientes da empresa transportadora ou o dono do veículo 

destinados a estadia permanente ou temporária do veículo enquanto não se encontra 

prestando serviços a cada 3 horas, utilizando líquido desinfetante a base de álcool etílico 

70%, cloro, peróxido de hidrogênio.  

» Manter disponível, de maneira gratuita e permanente, para o uso, elementos de 

desinfecção permanente, álcool ou sabão, para as pessoas da administração, assim como 

para os motoristas, condutores ou transportadores que estão à espera de sua viagem.  

» Incorporar em um lugar visível no interior do veículo cartazes informativos ou mecanismos 

audiovisuais sobre as disposições que devem cumprir os motoristas, condutores ou 

tripulação, além dos funcionários administrativos e canais de comunicação habilitados pelo 

Ministério da Saúde (MINSA). 
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» Manter ventilação adequada no veículo durante a viagem.  

» Controlar a temperatura de todos os condutores e funcionários da empresa transportadora. 

Se o condutor ou funcionários que mantiveram contato permanente com agentes externos 

apresentarem sintomas de COVID-19, a empresa de transporte se encarregará de realizar 

um teste rápido de detenção, caso conte com disponibilidade.  

» Se o resultado for positivo, deve-se seguir as indicações que dita a Autoridade Sanitária. A 

informação dos trabalhadores com temperatura maior que 37.5°C deve ser registrada no 

aplicativo desenvolvido pelo Ministério de Transporte e Comunicações.  

» Não se deve permitir o ingresso de pessoas que não usem máscaras.  

» Garantir o acesso a insumos como sabão e a pias antes do ingresso à infraestrutura, assim como 

antes do embarque ao veículo a fim de estabelecer a obrigatoriedade da lavagem de mãos.  

» Desinfetar o veículo antes de iniciar cada viagem. Portar dentro do veículo uma planilha de 

controle de atividades sobre a quantidade de vezes da limpeza e desinfecção do veículo. 

(PERU, 2020c).  

Ainda, em julho de 2020, foi expedido outro documento pelo MTC que versa sobre 

transporte internacional no contexto da pandemia da covid-19, o qual trata diretamente sobre 

transporte de passageiros: o Lineamento Ámbito Sectorial para la Prevención del Covid-19 en el Servicio 

de Transporte Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional (PERÚ, 2020b).  

Esse documento reafirma e reforça as recomendações previstas no Protocolo Sanitario 

Sectorial para la Prevención del Covid-19, en el Transporte Terrestre y Ferroviario de cargas e 

mercancías y Actividades conexas de Ámbito Nacional, e estabelece mais especificamente 

disposições obrigatórias para o transportador, condutores e tripulação (PERÚ, 2020b). Entre 

elas, pode-se adicionar: 

8.1 Levar um controle de atividades com a quantidade de vezes de limpeza e 
desinfecção do veículo (cabine do motorista, leme, pisos, assentos, portas etc.). O 
controle das atividades ficará à disposição das autoridades competentes, que o 
poderão solicitar quando o considerem necessário. 

8.2 Fornecer uma separação no veículo que isola o motorista dos usuários, de acordo 
com as disposições do Anexo II desta diretriz, caso o veículo não possua cabine para o 
motorista. 

[...] 

8.13. Destinar e isolar um espaço para as pessoas que durante a prestação de serviço 
apresentem algum sintoma de COVID-19 (PERÚ, 2020, p. 7-9, tradução nossa.). 

Uruguai 

A principal normativa uruguaia sobre o tema é o Decreto nº 41 de 2012, que atualiza 

o Código Nacional sobre Enfermidades e Eventos Sanitários de Notificação Obrigatória. Esse 

código define os responsáveis pela notificação obrigatória de eventos de saúde, os prazos e 

mecanismos para notificação e sobre as sanções em caso de não notificação. O art. 1.1 

estabelece que os eventos de notificação obrigatória são “[...] todas as doenças transmissíveis 

ou não, e os eventos, fatos, acontecimentos ou circunstâncias que podem ser consideradas de 

risco para a saúde pública, identificadas no território nacional e concernentes às autoridades 
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sanitárias para fins preventivos, terapêuticos ou epidemiológicos.” (URUGUAY, 2012a, não 

paginado, tradução nossa). O novo código traz no Anexo 1 a lista de doenças e eventos para os 

quais é obrigatória a notificação às autoridades de saúde.  

No art. 1.3 destaca-se que a División Epidemiología do Ministerio de Salud Pública 

(MSP) é responsável por definir as estratégias de vigilância, realizar mudanças nestas e solicitar 

relatórios de acordo com a situação epidemiológica. Já no art. 2.3, o novo código dispõe que 

estão obrigados a notificar – além dos profissionais de saúde, os diretores de hospitais, 

laboratórios e instituições de ensino – o que concerne aos arts. 37 e 38 do RSI por parte dos 

capitães de navios e pilotos de aeronaves ou seus representantes (URUGUAY, 2012a). O código 

não cita de maneira explícita qualquer responsabilidade de notificação de evento de saúde por 

parte de condutores ou empresas de transporte terrestre. 

O Guía Nacional de Vigilancia y Control de Enfermedades y Eventos Sanitarios de 

Notificación Obligatoria, elaborado pelo MSP em 2015, discorre sobre a organização do sistema 

nacional de vigilância, a classificação dos eventos de notificação obrigatória, como deve ocorrer 

a vigilância e a investigação desses eventos, entre outros aspectos. No que tange ao transporte 

terrestre, em diversos eventos de saúde abordados no Guia, é recomendado que, em casos 

confirmados, se o meio de transporte continuar viagem a outros países, deverá informar 

imediatamente ao país de destino e aos viajantes a bordo (URUGUAY, 2018c).   

Em relação à pandemia de covid-19, foram editadas normativas mais completas, com 

recomendações específicas ao transporte terrestre de cargas e passageiros. O Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP) publicou, em março de 2020, o Protocolo para la prevención 

del Coronavirus (Covid-19) a implementarse para el Transporte de Pasajeros, o qual contém as 

diretrizes gerais para as empresas que prestam serviços de transporte rodoviário em esfera 

nacional (URUGUAY, 2020b).  

Quanto aos meios de transporte, o Protocolo estabelece que cada unidade deve passar 

por uma desinfecção e limpeza toda vez que chegar ao destino final, no terminal correspondente. 

Se o veículo permanecer no terminal, o processo de desinfecção e limpeza deve ser feito a cada 

24 horas, pelo menos. Os sanitários devem ser constantemente limpos e contar com água potável 

e insumos de higiene adequados (sabão, álcool em gel, toalhas de papel etc.). As janelas devem 

estar em bom funcionamento para assegurar a ventilação adequada do veículo, devendo-se 

preferir pela ventilação natural e, em casos de utilização de ar-condicionado, este deve renovar 

constantemente o ar e não ser colocado no modo de recirculação. Os veículos devem apresentar 

material informativo aos passageiros sobre os protocolos de higiene existentes e, nas unidades 

que possuem aparelho de vídeo, deve ser exibido sempre que possível o material que explica sobre 

o protocolo de higiene do MSP (URUGUAY, 2020b). 

O Decreto do Consejo de Ministros nº 195 de 2020 determina, no Anexo II, que os 

veículos de transporte internacional de cargas sejam dotados de equipamento com Sistema de 

Posicionamento Global (GPS, do inglês – Global Positioning System), para que possam ser 

localizados pelas autoridades nacionais em casos de suspeita de infecção pelo novo coronavírus 

(URUGUAY, 2020d). 

Por fim, o Protocolo Integrado para el ingreso de personas por los Puntos de Entrada 

al país, en el marco del Estado de Emergencia Nacional Sanitaria por el Coronavirus Covid-19 en 

Uruguay, elaborado pela Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) da 
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Presidência da República do Uruguai, e atualizado a última vez em junho de 2020, determina 

que os pontos de entrada do país provenham-se de um espaço e insumos destinados para a 

desinfecção de veículos de transporte de cargas e passageiros, seguindo as recomendações 

impostas pelo MSP (URUGUAY, 2020e). 

Venezuela 

Não foram encontradas normas que tratam da questão sanitária para transportes 

terrestres de maneira geral. Já em relação à pandemia da covid-19, a Resolução nº 090 de 1 de 

junho de 2020 do Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) estabelece medidas para a 

contenção da propagação da pandemia no território venezuelano. No que se refere às 

disposições para os meios de transportes, são definidas no art. 4º (D) as condições de higiene 

nos espaços físicos de contato, em que as unidades que prestam serviços, tanto públicos como 

privados, devem garantir as condições de saúde e higiene regulamentadas pela Comissão 

Presidencial Covid-19, em observância aos parâmetros epidemiológicos do MPPS. Em áreas de 

uso comum, tais como pontos de venda de produtos de consumo, bem como em unidades de 

transporte como metrôs, trens, ônibus, micro-ônibus e paradas de transporte, deve ser dada 

atenção especial ao cumprimento de medidas de desinfecção e distanciamento social, sendo 

que se estas medidas não forem cumpridas, as atividades não serão autorizadas para operação. 

Além disso, devem ser maximizados os mecanismos de envio por marcação prévia e de 

pagamentos por mecanismos eletrônicos para evitar o contato físico e troca de papéis, notas, 

moedas (VENEZUELA, 2020b). 

Por outro lado, o art. 5 (3) estabelece que no caso de uma unidade de trabalho, 

comércio, transporte e qualquer outra unidade de atividade autorizada não possuir os 

mecanismos de controle epidemiológico e monitoramento associados à epidemia, esta não 

poderá prestar serviços até que gere as garantias necessárias para a saúde pública e 

responsabilidade social (VENEZUELA, 2020b). 

O art. 16 da resolução supracitada determina que o setor de transportes em cada uma 

de suas modalidades garantirá que os prestadores de serviços públicos ou privados, assim como 

os usuários, cumpram esta regulamentação sanitária em suas disposições comuns estabelecidas 

no art. 4º e devem também, de acordo com a especialidade de transporte, cumprir e ser 

autorizados a operar pela Comissão Presidencial do Covid-19, obedecendo ao seguinte: 

» Para transporte terrestre e de massa: 

• Colocar em paradas, estações ou terminais na rota respectiva, a sinalização apropriada 
para o distanciamento social. 

• Realizar o controle de temperatura na entrada do transporte em massa. 

• Avaliação periódica da saúde dos trabalhadores pela equipe de saúde do Comitê de 

Segurança e Saúde no Trabalho ou, na sua ausência, de consultório ou de 

estabelecimento de saúde disponível para esse fim, que solicitará e avaliará os exames 

do Covid-19. 

• Estabelecer pontos especiais de controle, educação e vigilância epidemiológica 
permanente nos nós de alta mobilidade urbana. 
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• Realizar suas operações com a autorização emitida pelas autoridades municipais e de 
transporte com apoio rigoroso e controle sanitário epidemiológico. 

• Em unidades de transporte terrestre e sistema de massa, os passageiros devem manter 
um lugar de distância. O uso de lugares contínuos se aplica aos membros da família 
que vivem na mesma casa. 

Com relação ao transporte aquático, aéreo, ao sistema de transporte de massa de 

pessoas e qualquer outro modo, será emitido conjuntamente o regulamento sanitário diante do 

covid-19, entre os ministérios com competência na matéria (VENEZUELA, 2020b). 

Mercosul e ATIT 

O Mercosul, conforme disposto na Resolução Mercosul/CMC nº 04/03, acompanhou 

o processo de revisão do RSI. Nesse sentido, desde a sua nova edição, em 2005, a organização 

tem elaborado normas no que concerne à aplicação do RSI nos Estados-Partes do bloco 

(MERCOSUL, 2003).  

No que tange aos meios de transporte, a Resolução Mercosul/GMC nº 34/05, a qual 

apresenta o Glossário de Controle Sanitário de Portos, Aeroportos, Terminais e Pontos de 

Fronteira, e prevê os processos de descontaminação, desinfecção, desinsetização e desratização 

nos meios de transporte, quando julgar-se necessário, define esses processos como: 

» Descontaminação: procedimento pelo qual se adotam medidas sanitárias para controlar ou 

eliminar qualquer agente ou material infeccioso ou tóxico presente na superfície corporal 

de uma pessoa ou animal, em um produto preparado para o consumo ou em outros objetos 

inanimados, incluindo os meios de transporte. 

» Desinfecção: procedimento pelo qual se adotam medidas sanitárias para controlar ou 

eliminar qualquer agente infeccioso presente na superfície corporal de uma pessoa ou 

animal, ou em bagagens, cargas, contêineres, meios de transporte, mercadorias ou pacotes 

postais por meio de sua exposição direta a agentes químicos ou físicos. 

» Desinsetização: procedimento pelo qual se adotam medidas sanitárias para controlar ou 

eliminar insetos vetores de doenças humanas em bagagens, cargas, contêineres, meios de 

transporte, mercadorias ou pacotes postais. 

» Desratização: procedimento pelo qual se adotam medidas sanitárias para controlar ou 

eliminar os roedores e vetores de doenças humanas presentes em bagagens, cargas, 

contêineres, meios de transporte, instalações, mercadorias ou pacotes postais no ponto de 

entrada (MERCOSUL, 2005). 

A Resolução Mercosul/GMC nº 09/08 trata dos procedimentos mínimos de inspeção 

sanitária em embarcações que transitam pelos Estados-Partes do bloco (MERCOSUL, 2008b). 

Não foram identificadas normativas específicas para veículos terrestres. 

Além disso, a Resolução Mercosul/GMC nº 43/14, a qual abarca os procedimentos 

mínimos para o controle sanitário relativo a alimentos, traz uma seção específica sobre meios 

de transporte, na qual é exposto que: “os equipamentos devem estar livres de vetores e pragas, 

serem mantidos em bom estado e [...] submetidos a um processo adequado de higienização” 

(MERCOSUL, 2014, p. 3). 
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Dado o contexto da pandemia do novo coronavírus, foi realizada uma reunião no 

âmbito do SGT-5 “Transporte”, em junho de 2020, para tratar dos respectivos impactos sobre o 

transporte internacional de cargas. Nesta, as delegações dos países expuseram suas 

experiências e ações relativas à biossegurança nesse tipo de transporte. Ressalta-se a fala da 

Delegação Paraguaia, a qual apresentou dois protocolos para fiscalização, vigilância e controle 

dos caminhões (incluindo condutores e tripulantes) que realizam o transporte terrestre de 

cargas (ANTT, 2020a). Mais recentemente, na Reunião Preparatória para a LVIII Reunião 

Ordinária do SGT-5 “Transportes”, em setembro de 2020, também foram apresentados os 

impactos decorrentes da pandemia no transporte rodoviário de cargas e passageiros. As 

iniciativas dos países, conforme discutido na referida reunião, visam evitar interferências 

desnecessárias no transporte internacional de cargas a partir das diferentes regras impostas 

domesticamente. Nesse sentido, conforme abordado pela Delegação peruana, é de grande 

relevância a construção de um protocolo harmonizado de atuação dos países na região. 

Ademais, foi proposto, pela Delegação brasileira, a criação de uma Comissão de “Segurança de 

Transporte”, no âmbito do SGT-5, a qual trataria, entre outros temas ainda a serem discutidos, 

sobre segurança vial e aspectos sanitários. O tema continua na agenda do SGT-5 para futuras 

reuniões (MERCOSUR, 2020d). 

Todavia, não foram encontradas normativas do Mercosul que abordem, 

especificamente, os operadores de transporte. Dessa forma, há uma lacuna na incorporação do 

RSI no âmbito do bloco, principalmente em relação à seção A do Anexo IV do regulamento, a 

qual abarca as disposições relativas aos operadores de transporte. 

Quanto ao ATIT, no cenário da pandemia da covid-19, foi realizada uma reunião entre 

os organismos responsáveis pela aplicação do acordo nos países signatários, a fim de discutir o 

impacto da pandemia no transporte internacional terrestre. Nesse seguimento, um dos temas 

mais recorrentes foi a dificuldade dos operadores de transporte para renovar os certificados de 

inspeção obrigatória dos veículos. Dessa forma, decidiu-se pela prorrogação dos prazos dos 

certificados (ARGENTINA; BRASIL, 2020a). Para além disso, não foram encontradas normas que 

abordassem questões sanitárias relativas aos meios de transporte e operadores de transporte. 

 Disposições especiais para viajantes 

O Capítulo III da Parte V do RSI aborda as medidas de saúde relacionadas à entrada de 

viajantes sob observação de saúde pública e o tratamento a eles conferido pelos Estados-Partes.  

Nos casos em que o viajante não represente risco iminente para a saúde pública, o art. 30 

determina que ele poderá continuar a viagem internacional, entretanto, o Estado-Parte onde ele foi 

colocado em situação de “sob observação” deverá comunicar a autoridade competente no ponto de 

entrada de destino, sobre a chegada do viajante em questão. Ao viajante, estipula-se que este deve 

se apresentar à autoridade competente ao chegar em seu destino (BRASIL, 2020a). 

Em relação às situações em que se determinar a necessidade de adoção de medidas de 

saúde pública aos viajantes sob observação, o art. 32 apresenta as obrigações a serem seguidas 

pelos Estados-Partes quanto à forma de tratamento aos viajantes para implementação de tais 

medidas, devendo respeitar sua dignidade, direitos humanos e liberdades fundamentais, 

minimizando possíveis incômodos ou angústia decorrentes das medidas adotadas (BRASIL, 2020a).  
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O art. 31 dispõe que “Não serão exigidos um exame médico invasivo, vacina, ou outra 

medida profilática como condição de entrada de qualquer viajante no território de um Estado-

Parte [...]” (BRASIL, 2020a, p. 6), exceto se necessário para avaliação e manejo do risco para a 

saúde pública (art. 45), cumprindo com o tratamento dispensado aos viajantes estipulado pelo 

RSI por meio do art. 32. No entanto, o art. 31 pontua que não é impedido aos Estados-Partes a 

exigência de exames médicos, vacinação ou outra medida profilática nas seguintes situações: 

(a) quando necessário para determinar se existe ou não risco para a saúde pública; 

(b) como condição de entrada para qualquer viajante buscando residência temporária 
ou permanente; 

(c) como condição de entrada para qualquer viajante consoante ao Artigo 43 ou 
Anexos 6 e 7; ou 

(d) que possa ser aplicada consoante o Artigo 23. (BRASIL, 2020a, p. 6).   

O referido artigo também dispõe que, em caso de recusa por parte do viajante em 

fornecer as informações ou dados necessários ou em se submeter às medidas de saúde aplicadas 

pelo Estado-Parte, sua entrada poderá ser recusada (BRASIL, 2020a). Se o risco apresentado pelo 

viajante em questão for eminente para a saúde pública, o Estado-Parte poderá obrigar ou 

aconselhar o viajante a se conformar com uma das seguintes medidas: 

(a) o exame médico menos invasivo e intrusivo que alcance o objetivo de saúde 
pública; 

(b) vacinação ou outra medida profilática; ou 

(c) medidas adicionais de saúde estabelecidas para evitar ou controlar a propagação 
de doenças, incluindo isolamento, quarentena ou observação de saúde pública. 
(BRASIL, 2020a, p. 6). 

Brasil 

No Brasil, a Resolução nº 21/2008 do Ministério da Saúde apresenta no seu Anexo I o 

Regulamento Técnico para o Controle Sanitário de Viajantes, trazendo diretrizes gerais para os 

principais modais de transporte, bem como diretrizes específicas para veículos terrestres. Ficam 

estabelecidas as medidas sanitárias que podem ser adotadas para “[...] reduzir ou eliminar o 

risco de disseminação internacional de doenças por meio de viajantes [...]”, que devem seguir 

as orientações e normas técnicas do Ministério da Saúde brasileiro (ANVISA, 2008, não 

paginado). As medidas estabelecidas são: 

I. sem medidas sanitárias específicas; 

II. revisão do histórico de viagem de áreas afetadas; 

III. revisão de exames médicos/análises laboratoriais; 

IV. exigência de exames médicos; 

V. verificação de vacinações ou outras profilaxias; 

VI. exigência de provas de vacinações ou outras profilaxias; 
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VII. manter casos suspeitos sob observação de saúde pública; 

VIII. implementação de quarentena aos casos suspeitos; 

IX. verificação de contatos dos casos suspeitos e pessoas afetadas; 

X. impedimento de entrada de casos suspeitos e pessoas afetadas; 

XI. impedimento de entrada de pessoas não afetadas em áreas afetadas; 

XII. triagem na saída e/ou restrições para pessoas de áreas afetadas. (ANVISA, 2008, 
não paginado). 

Quando da suspeita de evento de saúde pública a bordo, o art. 5º, § 2º, determina que 

fica proibida a entrada e saída de pessoas – e, portanto, de qualquer viajante (passageiro ou 

tripulante) – do meio de transporte utilizado sem a liberação prévia da autoridade sanitária. 

Conforme o § 4º do mesmo artigo, o desembarque ou a remoção de passageiros sob suspeita 

ou evidência de evento de saúde pública a bordo somente poderá ocorrer após autorização da 

autoridade sanitária por meio do Termo de Controle Sanitário de Viajantes, cujo modelo é 

disponibilizado no Anexo IV da resolução. Esse termo compreende as informações do passageiro 

envolvido no evento analisado – como dados pessoais, informações sobre a origem e o destino 

da viagem e os sintomas apresentados –, do veículo em que se realizou o transporte e a 

conclusão da ação de controle sanitário (ANVISA, 2008).  

O art. 7º dispõe sobre as situações de suspeita de ocorrência e óbito durante viagem, 

em que o transporte deverá ser realizado de forma a minimizar os riscos de contaminação. 

Nesses casos, o regulamento especifica para viagens em veículos terrestres que o viajante 

suspeito de óbito será conduzido à unidade de saúde mais próxima e a ocorrência do fato deve 

ser imediatamente comunicada à autoridade sanitária. Se o viajante for procedente de área 

infectada, é prevista a possibilidade de que ele seja encaminhado para realização de necropsia 

ou estudo anatomopatológico a fim de determinar o risco que representa para a saúde pública, 

se assim a autoridade sanitária decidir (ANVISA, 2008). 

O art. 11 da resolução define que nos casos de viajantes em situação irregular/ilegal, 

sua condição de saúde será avaliada para determinar se constitui situação de risco ao público, 

bem como situação que enseje a proteção humanitária internacional (ANVISA, 2008). 

Corroborando outros aspectos do RSI, a resolução determina, no art. 29, que os 

viajantes sejam tratados com “[...] dignidade, cortesia e respeito, independentemente de 

questões de gênero, socioculturais, étnicas e religiosas, devendo receber condições adequadas 

de alimentação, instalações, tratamento de saúde e outras que se fizerem necessárias para sua 

segurança e conforto.” (ANVISA, 2008, não paginado). Além disso, conforme o art. 30, deverão 

ser “[...] utilizados todos os meios de comunicação disponíveis a fim de garantir a todos os 

viajantes a compreensão das razões para adoção das medidas sanitárias e as orientações a 

seguir para eliminar ou minimizar o risco de exposição à doença ou agravo.” (ANVISA, 2008, não 

paginado). Por fim, o art. 31 garante o sigilo dos dados e informações coletados dos viajantes, 

salvo nos casos previstos em lei (ANVISA, 2008). 

No que tange à pandemia de covid-19, a Gerência‐Geral de Portos, Aeroportos, 

Fronteiras e Recintos Alfandegados (GGPAF), da Anvisa, elaborou o manual Saúde do Viajante – 
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Orientações aos Viajantes. Recomenda-se que sejam evitadas viagens não essenciais, mas nos 

casos em que elas são necessárias, devem ser seguidas, além das medidas de prevenção 

individuais indicadas para toda a população, as seguintes orientações: 

Manter uma distância de, no mínimo, 2 metros das outras pessoas enquanto 
aguardam nas filas para check in, embarque e desembarque. 

Estar ciente da situação de seu destino e seguir as orientações das autoridades de 
saúde pública locais; 

Evitar multidões ou locais com grande fluxo de pessoas, como mercados, shoppings, 
cinemas, teatros, aeroportos e rodoviárias; 

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas de banho, talheres, pratos, 
copos e outros utensílios; 

Monitorar sua saúde para sintomas de COVID‐19;  

Caso o viajante apresente sintomas durante o voo, ele deverá informar aos 
comissários de bordo, para que sejam adotadas as ações previstas nos protocolos e 
planos de contingência estabelecidos. Neste caso, será orientado a realização de 
isolamento por 14 dias, conforme descrito no Quadro 1.   

Caso o viajante não apresente sintomas, mas acredite que foi exposto a alguém que 
estava com COVID‐19, ele deverá seguir as orientações para quarentena (auto‐
isolamento) por 14 dias, conforme descrito no Quadro 1. (ANVISA, 2020e, p. 4). 

Especificamente para o caso de viajantes ao exterior, a Anvisa orienta que antes de 

viajar sejam verificados os avisos de saúde sobre a covid‐19 e os riscos à saúde do destino; e que 

o passageiro garanta recursos financeiros suficientes para o atendimento de suas necessidades 

básicas, incluindo medicamentos, caso as viagens sejam interrompidas no exterior (ANVISA, 

2020e). Vale destacar que, até o momento de conclusão deste relatório, o serviço de transporte 

rodoviário internacional de passageiros está suspenso no Brasil, por força da Resolução ANTT 

nº 5.893/2020 (ANTT, 2020g). 

A Nota Técnica Anvisa nº 40/2020 também dá outras orientações relacionadas aos 

passageiros: 

» Todos os casos suspeitos sintomáticos serão recomendados a realizar o isolamento por um 

período de 14 dias. 

» Os viajantes que forem classificados como suspeitos deverão utilizar a máscara (ANVISA, 2020b). 

Já a Nota Técnica nº 95/2020/SEI/GIMTV/GGPAF/DIRE5/ANVISA trata do fluxo de 

comunicação para repatriação de brasileiros no contexto da pandemia de covid-19, citando que, 

nos casos em que a repatriação ocorre por via terrestre, pode ser solicitada a colaboração da 

ANTT e dos Consulados instalados nos municípios de fronteira com a Anvisa, para obtenção de 

informações sobre as operações de transporte, como a empresa responsável, o número do 

ônibus e demais informações sobre a viagem (ANVISA, 2020c). 
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Argentina 

Conforme a Decisão nº 1479-E/2017, do Ministerio de Salud, pode ser requerida, para 

preenchimento do relatório final de ocorrência de EPISPPE, a Declaração de Saúde do Viajante 

no modelo aprovado pela Resolução Mercosul nº 21/2008 (ARGENTINA, 2017a).  

Em relação à pandemia de covid-19, destaca-se que a Resolução nº 64/2020 do 

Ministerio de Transporte suspendeu os serviços de transporte rodoviário e ferroviário de 

passageiros interurbanos e internacionais (ARGENTINA, 2020g). A retomada do transporte 

rodoviário internacional de passageiros ainda não foi autorizada, exceto em casos específicos. A 

Resolução nº 71/2020 do Ministerio de Transporte prevê os grupos de pessoas que podem 

realizar viagem interurbana, inclusive por meios terrestres: residentes argentinos que estejam 

retornando ao país e seus domicílios e estrangeiros que estejam na Argentina e se dirigem ao 

seu país de origem (ARGENTINA, 2020h). 

No site do governo argentino para informações sobre a covid-19, constam as seguintes 

recomendações para ingresso e egresso do país durante a vigência do estado de emergência 

declarado em razão da pandemia: 

» Requisitos para entrar na Argentina: 

• Argentino com residência no exterior ou residente no país: 

 Preencher a declaração jurada – Declaración Jurada Eletrónica para el Ingresso al 
Territorio Nacional – disponibilizada pela Dirección Nacional de Migraciones, 48 
horas antes da viagem. 

 Não possuir sintomas de covid-19 e portar um certificado médico. 

 Submeter-se aos controles de saúde na chegada do país, como aferimento de 
temperatura corporal. 

 Informar onde realizou o isolamento de 14 dias. 

 Portar a autorização de circulação para o lugar de destino e seguir as normas das 
autoridades sanitárias locais. (ARGENTINA, [2020]b). 

• Estrangeiros não residentes na Argentina que viajam a trabalho ou por motivos 
comerciais, com permanência de até 14 dias no país: 

 Autorização expressa da Dirección Nacional de Migraciones para entrar no país 
por esses motivos, estando isento de realizar isolamento de 14 dias. 

 Portar um certificado médico e não apresentar sintomas de covid-19. 

 Preencher a Declaración Jurada Eletrónica para el Ingresso al Territorio Nacional 
48 horas antes da viagem. 

 Submeter-se aos controles de saúde na chegada do país, como aferimento de 
temperatura corporal. 

 Informar onde realizou o isolamento de 14 dias. 

 Portar a autorização de circulação para o lugar de destino. (ARGENTINA, [2020]b). 

• Pessoas que viajam por razões de eventos esportivos internacionais: 
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 Seguir o Procedimiento para el ingreso y egreso de equipos deportivos, directivos, 
árbitros y personal involucrado do Ministerio de Salud, que regula o embarque, a 
viagem, o alojamento, os treinos, o transporte e a saída do país. 

 Preencher a Declaración Jurada Eletrónica para el Ingresso al Territorio Nacional. 

 Apresentar um certificado médico estendido de um profissional contratado pela 
entidade esportiva que ateste que a equipe, os técnicos e os diretores não têm 
sintomas de covid-19, além de apresentar um teste PCR (do inglês – polymerase 
chain reaction) para a doença que permita determinar a ausência de sintomas. 

 Isentos de realizar o isolamento social preventivo e obrigatório de 14 dias. 

 Submeter-se aos controles de saúde na chegada do país, como aferimento de 
temperatura corporal, e quando deverá atualizar a autoridade sanitária sobre o 
aparecimento de qualquer sintoma durante a viagem. 

 Portar o Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19. 

 Informar onde realizou o isolamento de 14 dias. 

 Cumprir com os demais protocolos específicos que estejam relacionados à 
atividade. (ARGENTINA, [2020]d). 

• Tripulantes nacionais ou estrangeiros e transportadores nacionais ou estrangeiros de 
passageiros e cargas: 

 Entrega da Declaración Jurada Eletrónica para el Ingresso al Territorio Nacional 
disponibilizada pela Dirección Nacional de Migraciones. 

 Isentos de apresentação de certificado médico. 

 Isentos de realizar o isolamento social preventivo e obrigatório de 14 dias. 

 Submeter-se aos controles de saúde na chegada do país, como aferimento de 
temperatura corporal, momento no qual deverá atualizar a autoridade sanitária 
sobre o aparecimento de qualquer sintoma durante a viagem. 

 Cumprir com o protocolo Plan de emergência covid-19, para el transporte 
automotor de cargas generales y peligrosas en las rutas, aprovado pela Resolução 
Conjunta nº 5/2020. (ARGENTINA, [2020]h). 

» Para sair da Argentina: 

• Preencher a Declaración Jurada Eletrónica para el Ingresso al Territorio Nacional com 
48 horas de antecedência. 

• Se viajar para o exterior com a intenção de retornar posteriormente, deve continuar 
assinando uma declaração que expresse que está viajando assumindo os riscos 
derivados da existência da pandemia declarada pela OMS. (ARGENTINA, [2020]g). 

Destaca-se que turistas nacionais ou estrangeiros residentes em países vizinhos estão 

autorizados apenas a entrar no país por meio dos aeroportos de Ezeiza e San Fernando e pelo 

Terminal Buquebus no Porto de Buenos Aires, além de cumprir com outros requisitos 

(ARGENTINA, [2020]i). 

A CNRT da Argentina publicou, em outubro de 2020, o Protocolo Automotor y 

Ferroviario Interurbano de Pasajeros e as Recomendaciones en el Transporte Público y 

Automotor de Pasajeros y en Terminales, voltados à mitigação do contágio pelo novo 

coronavírus. Em ambos os documentos, o uso de máscaras e a lavagem constante das mãos por 
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todos os envolvidos nas operações de transporte estão entre medidas básicas e obrigatórias de 

prevenção. Outras medidas previstas são (ARGENTINA, 2020j, [2020]f): 

» Controle de temperatura dos condutores antes de iniciar o serviço e dos passageiros antes 

de entrarem nos veículos. 

» Distanciamento mínimo de 2 m entre todos os atores, podendo ser reduzida a 1,5 m dentro 

do veículo desde que cumpridas as demais medidas de proteção, como o uso de máscaras 

e álcool gel ou lavagem de mãos. 

» Antes de entrar no veículo, os passageiros devem preencher uma declaração jurada, 

conforme disposto na Disposição nº 3025/2020 da Dirección Nacional de Migraciones, de 

que não possuem sintomas da doença (ARGENTINA, 2020b). 

» Os passageiros devem portar o Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia 

Covid-19, de acordo com o disposto na Resolução nº 222/2020 do Ministério de Transporte 

(ARGENTINA, 2020i). 

No que se refere ao transporte de cargas, prevê-se que os condutores sigam e estejam 

sujeitos às seguintes medidas: 

» Que os condutores não saiam dos veículos para realizar controles de fronteira ou policiais, 

exceto em situações extremas, e nem nos pontos de carregamento e descarregamento. 

» Que não apresentem nenhum sintoma antes de iniciar o serviço de transporte, permitindo 

que sua temperatura seja aferida pelo menos uma vez por dia. 

» Respeitar as normas de higiene e distanciamento social estabelecidas pelas autoridades 

nacionais, e utilizar os equipamentos de proteção adequados, como máscaras, sempre que 

as interações sociais forem inevitáveis. 

» Os condutores de veículos ligados ao transporte internacional de cargas que entrem na 

Argentina estão isentos do cumprimento do isolamento social, preventivo e obrigatório e 

da proibição de circular, desde que estejam assintomáticos (ARGENTINA, [2020]a). 

Bolívia 

De acordo com o Código Sanitário boliviano, “toda pessoa que padeça ou esteja exposta 

a uma enfermidade transmissível deverá submeter-se às medidas de prevenção, tratamento e 

controle” (BOLIVIA, 1978, não paginado, tradução nossa) – as quais são estabelecidas pela 

autoridade de saúde do país. Ademais, o art. 140 define, entre outras coisas, que a autoridade 

de saúde estabelecerá os serviços mínimos de saúde em relação às populações fronteiriças, a 

fim de prestar atendimento de emergência, bem como controlar, ou mesmo impedir, o ingresso 

de enfermidades transmissíveis na Bolívia (BOLÍVIA, 1978).  

Para além disso, o art. 78 do Código determina que “os movimentos migratórios no país 

deverão ter, em seu processo de planejamento, a participação da Autoridade de Saúde” 

(BOLIVIA, 1978, não paginado, tradução nossa), no que diz respeito aos aspectos sanitários. Por 

fim, o art. 142 dispõe que as pessoas que solicitem o ingresso ou a radicação no país devem 

apresentar à autoridade competente o certificado de saúde e das vacinas obrigatórias, conforme 

determinado pela autoridade de saúde (BOLIVIA, 1978). 
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Em relação à pandemia do novo coronavírus, o Decreto Supremo nº 4.196/2020 

estabeleceu o fechamento das fronteiras, ou seja, a proibição do ingresso de pessoas 

estrangeiras no território nacional boliviano – à exceção das pessoas pertencentes a missões 

diplomáticas, especiais e/ou a organismos internacionais (BOLIVIA, 2020c).  

Nesse contexto, o Ministerio de Salud da Bolívia elaborou um guia para o manejo da 

covid-19. Nele, são estabelecidos os procedimentos para repatriação de nacionais provenientes 

de países com alto contágio da doença, seja por via aérea ou terrestre. Por prevenção, o Governo 

Nacional da Bolívia determinou que só poderiam retornar ao país aqueles que estivessem 

assintomáticos. No que tange à entrada por via terrestre, de acordo com o Anexo nº 33 do Guia, 

os nacionais devem entrar em contato com as autoridades migratórias e sanitárias antes de 

regressar ao país. Além disso, quando do regresso, os passageiros do veículo devem estar 

devidamente equipados com os dispositivos de proteção, além de informar sobre os sintomas 

da covid-19, a fim de evitar exposições (BOLIVIA, 2020b). Nesse sentido, constam nesse mesmo 

anexo os procedimentos prévios ao translado, ao longo deste e posteriores a ele, quais sejam: 

Antes do translado e durante o translado: 

1. Os nacionais devem deter os documentos de viagem exigidos na respetiva ordem. 

2. Será realizada uma entrevista e uma avaliação rápida com os nacionais a serem 
repatriados, para verificação do seu estado de saúde. 

3. Atribuir assentos e rotas de movimento de passageiros. Considerar as distâncias 
recomendadas entre os passageiros (1 a 2 metros). 

4. Fornecer suprimentos e equipamentos de proteção individual, distribuídos em 
embalagens para entrega a cada um dos passageiros. 

5. Antes de colocar o equipamento de proteção individual, lavar as mãos com água e 
sabão. 

6. Durante toda a viagem, os nacionais permanecerão nas cadeiras designadas e só 
podem se deslocar em uma área autorizada. 

7. Em caso de aparecimento de sintomas durante a viagem: o nacional será orientado 
a trocar a máscara cirúrgica, descartá-la na bolsa exclusiva para esta e colocar o 
respirador N95, e desinfetar as mãos com a solução alcoólica (álcool em gel). 

Após a viagem (Recepção no território nacional): 

[...] 

2. O responsável pelo transporte deve fazer a declaração sanitária correspondente, 
identificando claramente o estado de saúde de cada nacional (BOLIVIA, 2020b, p. 162-
163, tradução nossa). 

Nesse seguimento, são previstos alguns procedimentos posteriores à repatriação dos 

nacionais. Inicialmente, é definido que, logo após a chegada, os repatriados devem realizar o 

processo de desinfecção das mãos, para evitar o contágio da doença. Após esse momento, é 

realizado um exame clínico, a partir da medição da temperatura e averiguação dos sintomas. 

Caso a pessoa apresente suspeita da doença, ou esteja com sintomas leves, é levada a um 
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albergue para se isolar. Caso esteja com sintomas graves, cabe às autoridades realizarem o 

procedimento de hospitalização. Ademais, ainda que a pessoa não apresente sintomas, ela deve 

cumprir quarentena obrigatória, isolando-se por 14 dias (BOLIVIA, 2020b). 

Chile 

O Código Sanitário do Chile (Decreto MSP nº 725/1968) cita no art. 57 que entre as 

medidas sanitárias previstas para o controle do ingresso de doenças transmissíveis no país está 

a proibição de embarque e desembarque de passageiros, tripulação ou carga. Conforme o 

art. 58, passageiros e tripulação deverão seguir as medidas indicadas pelo Serviço Nacional de 

Saúde ao entrar no território chileno. Ainda, como mencionado na seção anterior, o art. 62 

dispõe que todo viajante internacional pode ser submetido a uma avaliação médica pela 

autoridade sanitária antes de entrar no Chile (CHILE, 1968). 

O Decreto MSP nº 263/1986 dispõe no art. 16 que as autoridades sanitárias dos postos 

de fronteira, incluindo os terrestres, poderão impedir a saída de pessoas infectadas ou com 

suspeita de doenças transmissíveis do país. No entanto, nos casos de viajantes internacionais 

que serão submetidos à vigilância desde o ponto de chegada em outro país, estes podem ser 

autorizados a seguir viagem, devendo a autoridade sanitária informar o mais breve possível seu 

par no local de destino. Em relação à entrada de viajantes no país, o art. 21 dispõe que a 

autoridade sanitária poderá obrigar o desembarque e isolamento de qualquer pessoa infectada 

ou suspeita de estar afetada por uma enfermidade objeto de regulamentação, e o art. 22 

complementa colocando que a autoridade sanitária poderá por sob vigilância qualquer viajante 

proveniente de zona afetada, que entre no território nacional por qualquer meio de transporte. 

Salvo nos casos previstos expressamente no regulamento em questão, não se imporá 

isolamento, apenas vigilância (CHILE, 1986).  

Sobre a ocorrência de óbito a bordo, decorrência ou suspeita de enfermidade 

transmissível, o art. 39 dispõe que o translado de cadáveres deverá seguir as disposições do 

Regulamento Geral de Cemitérios. Já em relação a entrada de turistas, especificamente, não 

serão exigidos certificados sanitários exceto nos casos previstos pelo MSP, no entanto, não será 

permitido o ingresso de pessoas que padecem das enfermidades assinaladas no art. 54 do 

decreto20 (CHILE, 1986). 

No que se refere à pandemia da covid-19, a Resolução MSP nº 108/2020 estabelece 

como medida de controle sanitário para a entrada de viajantes no Chile a entrega obrigatória de 

uma declaração jurada sobre seu estado de saúde, a ser completada no posto de fronteira 

terrestre, para o caso do transporte internacional rodoviário (CHILE, 2020c). Destaca-se que em 

2009, durante a epidemia de H1N1, também foi exigida a apresentação da Declaração de Saúde 

do Viajante, como medida sanitária para controle da entrada de viajantes no país (CHILE, 2009b). 

O Protocolo de detección de viajeros en pasos fronterizos terrestres (CHILE, 2020a), 

publicado em 2020, complementa a Resolução MSP nº 108/2020 no sentido de estabelecer que 

                                                           

20 O art. 54 se refere às seguintes doenças: cólera, hidrofobia, febre amarela, tifo exantemático epidêmico, tifo exantemático 
murino, peste, malária, hanseníase, tracoma ou outra doença crônica transmissível sem estar na data de admissão para 
tratamento específico. 
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a tripulação dos veículos terrestres deve fornecer o formulário referente à declaração jurada a 

todos os viajantes internacionais que ingressem no Chile, ao passo que viajantes de veículos 

particulares deverão preencher o formulário no posto de fronteira. O protocolo também cita 

que se no momento de ingressar no Chile um viajante apresentar sintomas que sugerem 

infecção respiratória, deve ser ativado o protocolo de “caso suspeito de covid-19” 

(CHILE, 2020a). 

Por fim, a Resolução MSP nº 11487/2020, que estabelece medidas para o ingresso na 

Região dos Lagos de pessoas advindas de zonas de quarentena, também exige a apresentação 

da declaração jurada de saúde por todos os viajantes, que terão sua temperatura verificada 

antes do embarque. Caso a temperatura esteja maior do que o limite permitido, o viajante não 

poderá realizar a viagem (CHILE, 2020f). 

Paraguai 

O Capítulo III do Título I do Código Sanitário do Paraguai trata das doenças 

transmissíveis, dispondo o que se segue: 

Artigo 26.- As pessoas que sofrem de doenças transmissíveis e seus contatos poderão 
ser submetidos a isolamento, observação ou vigilância pessoal pelo tempo e na forma 
que determinar o Ministério, que poderá ordenar todas as providências necessárias 
que tendem a proteger a saúde pública. 

Artigo 27.- O Ministério poderá declarar obrigatória a utilização de métodos ou 
produtos preventivos, especialmente quando se tratar de evitar a propagação 
epidêmica de doença transmissível.  

[...] 

Artigo 29.- As pessoas consideradas contatos de doenças transmissíveis sujeitas à 
notificação obrigatória devem se submeter aos métodos de controle e fiscalização 
estabelecidos pelo Ministério. 

[...] 

Artigo 32.- O Ministério poderá ordenar a inspeção médica de qualquer pessoa 
suspeita de sofrer de doença transmissível de notificação obrigatória, para seu 
diagnóstico, tratamento e adoção de medidas preventivas destinadas a prevenir a 
propagação da doença. 

Artigo 37.- O Ministério determinará as doenças submetidas à vigilância 
epidemiológica, estabelecendo os procedimentos a serem adotados em cada caso. 

[...] 

Artigo 38.- O controle das doenças transmissíveis será realizado de acordo com os 
tratados, convenções, acordos internacionais vigentes e com este Código e seus 
regulamentos. (PARAGUAY, 2014, não paginado, tradução nossa). 

Conforme exposto na seção 4.3.1, no item dedicado às normas do Paraguai, o Código 

Sanitário do país prevê o desembarque obrigatório e/ou isolamento de qualquer viajante 

suspeito de sofrer de doença à regulamentação internacional (arts. 293 e 294), além de 
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imposição de medidas preventivas e de restrição de tráfego, se necessário, para prevenir e 

controlar a propagação de tais doenças (art. 298) (PARAGUAY, 2014). 

Já o Guia Nacional de Vigilancia y Control de Enfermidades (2015) dispõe sobre os 

medidas a serem tomadas diante da confirmação de casos de diversas doenças, sendo possível 

destacar, por exemplo, que para doenças para as quais existe vacina, como a febre amarela, o 

Guia prevê que o certificado de vacina pode ser solicitado para pessoas cuja origem é uma área 

endêmica da doença, bem como os passageiros não vacinados podem ser submetidos a ficar 

sob observação se estiverem com sintomas ou se tiverem compartilhado meio de transporte 

com casos confirmados, por pelo menos seis dias (PARAGUAY, 2015).   

Em relação à pandemia de covid-19, o Protocolo de Vigilancia y Control Sanitario de 

Transporte de Carga Internacional em Pasos de Frontera Terrestre (PARAGUAY, 2020f) dispõe 

sobre as regras para o transporte internacional de carga e define os procedimentos voltados 

para viajantes dessa modalidade21. Os condutores e tripulantes deverão se submeter a um 

exame médico a cargo do MSPBS, realizado com apoio das instituições presentes nas passagens 

de fronteiras –  tais como a Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) do Paraguai, a 

autoridade de migração, autoridade aduaneira, entre outras. Esse exame médico consiste na 

aferição da temperatura corporal e verificação de sintomas respiratórios, e deve ser realizado 

em local específico da zona primária e ocorrer antes dos demais trâmites aduaneiros. Em todo 

momento, os viajantes devem utilizar máscaras e dispor de álcool gel para higienização das 

mãos. Também devem ser informados a data e o horário que se pretende sair do Paraguai. Por 

fim, é obrigatória a entrega da la Ficha de Declaración de Salud del Viajero (PARAGUAY, 2020f). 

Condutores e tripulação provenientes do Brasil deverão apresentar obrigatoriamente 

o certificado de vacinação contra febre amarela, e recomenda-se a apresentação do certificado 

de vacina contra sarampo (PARAGUAY, 2020f). 

O Protocolo traz diferenças em relação às medidas recomendadas, a depender do 

tempo que o veículo e seus condutores permanecem no Paraguai: até 14 dias e períodos de 

permanência maior. Para o primeiro caso, recomenda-se que durante todo o tempo que 

permanecerem no país seja observado o isolamento – dentro do veículo e no local de estadia – 

e demais orientações do MSPBS, bem como o uso contínuo da máscara e notificação da 

autoridade de saúde quando do surgimento de sintomas. Para casos de permanência maior que 

14 dias, voltados para viajantes residentes no Paraguai, adiciona-se a recomendação de 

isolamento por 14 dias após a entrada no país e conclusão da operação de transporte 

(PARAGUAY, 2020f). 

A Resolução DINATRAN C.D. nº 113, aprovou o Protocolo de aplicación de medidas 

preventivas de fiscalización em camiones de transporte de cargas nacional e internacional 

(Choferes y tripulantes) em puntos de fronteras, ante o risco de expansão da covid-19. Essa 

resolução trata, principalmente, dos procedimentos a serem adotados pelos funcionários dos 

órgãos que atuam nos pontos de fronteira, em relação à fiscalização e ao controle do transporte 

                                                           

21 As medidas referentes à fiscalização sanitária de caminhões e seus condutores e tripulação também foram aprovadas pela 
Resolução C.D./DINATRAN nº 113, em 18 de março de 2020, no chamado Protocolo de aplicación de medidas preventivas de 
fiscalización em camiones de transporte de cargas nacional y internacional (chofres y tripulantes) em puntos de frontera 
(DINATRAN, 2020b). 
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de cargas (nacional e internacional) e à prevenção contra a covid-19 (DINATRAN, 2020b). Além 

disso, também dispõe sobre as medidas que devem ser seguidas pelos condutores e tripulantes, 

sejam eles nacionais ou estrangeiros. Tendo em vista que esta seção tem como foco as medidas 

impostas aos viajantes, destacam-se aquelas voltadas ao último grupo: 

» Higienização das mãos (uso de água e sabão ou solução alcoólica). 

» Uso de EPIs. 

» Desinfecção ou limpeza da cabine de transporte com produto adequado. 

» Utilização obrigatória de máscara e luvas de látex, durante o ingresso, permanência e saída 

de caminhões de transporte de cargas, por parte dos condutores e tripulantes, sejam 

nacionais ou estrangeiros. 

» Isolamento social para condutores e tripulantes nacionais após a realização da viagem. 

» Em caso de transporte internacional, fica proibido aos condutores e tripulantes 

permanecerem por mais tempo que o necessário no país após o descarregamento da 

mercadoria em trânsito, devendo voltar ao seu país imediatamente. 

» Em caso de transporte internacional, fica proibido aos condutores e tripulantes estrangeiros 

a utilização de hotéis ou lugares de serviço de hospedagem. 

» Utilização da cabine de transporte para pernoitar (em caso de ser transporte internacional 

proveniente de zona de risco). 

» Todo condutor e tripulante paraguaio ou residente no país, que tenha ingressado em países 

fronteiriços e permanecerá no Paraguai deverá realizar isolamento social (quarentena de 

14 dias) no seu domicilio, informando a Dirección General de Migraciones (DGM) e ao 

MSPBS quanto aos dados pessoais e de domicílio, para fins de monitoramento. No caso em 

que, por questões de trabalho, o condutor ou tripulante tenha que sair novamente do país, 

este deverá, durante a sua estadia em solo paraguaio, cumprir com todas as medidas de 

prevenção e higiene impostas, especialmente a utilização de luvas e máscaras e o 

distanciamento social até sua saída do país. 

» Ficam isentos da realização da quarentena os condutores e os tripulantes, tanto nacionais 

como estrangeiros, que tenham entrado apenas temporariamente no Paraguai, por conta 

do transporte de cargas.  

» A autorização de entrada no país para condutores e tripulantes estrangeiros por parte da 

DGM será válida pelo tempo correspondente ao de descarregamento da mercadoria. 

(DINATRAN, 2020b). 

A Declaração de Saúde do Viajante para aqueles que entram no Paraguai, seja por via 

fluvial, aérea ou terrestre, foi aprovada pela Resolução S.G./MSPBS nº 100/2020 e deve ser 

entregue enquanto durem as demais medidas impostas pelo MSPBS. O não cumprimento dessa 

norma implica as sanções previstas no Código Sanitário (PARAGUAY, 2020c). Nesse mesmo 

contexto, a Resolução S.G./MSPBS nº 112/2020 complementa a anterior, estabelecendo o 

registro obrigatório de pessoas provenientes de países estrangeiros na plataforma digital do 

MSPBS22 para que sigam as medidas sanitárias e de quarentena. Os dados fornecidos terão 

                                                           

22 O preenchimento das informações dos viajantes pode ser feito através do link: 
http://www.vigisalud.gov.py/webdgvs/views/paginas/vista_viajeros_nor.html. 
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caráter de declaração jurada e seu descumprimento também está sujeito às sanções previstas 

no Código Sanitário (PARAGUAY, 2020d). 

A Resolução S.G./MSPBS nº 173/2020, de 16 de abril de 2020, dispõe sobre o ingresso 

de cidadãos paraguaios provenientes de países estrangeiros, cujo motivo de entrada no país é 

de caráter humanitário, que deverão permanecer em isolamento obrigatório por 14 dias. Além 

disso, a resolução também define que apenas os casos estabelecidos pelo Centro de 

Operaciones y Emergencias (COE) estão autorizados a ingressar no território paraguaio 

(PARAGUAY, 2020e). 

Sobre o transporte internacional de passageiros, o serviço de transporte regular 

rodoviário está suspenso por força da Resolução C.D. nº 404/2020 da DINATRAN, até a 

revogação do estado de emergência sanitária no país (DINATRAN, 2020g). A Resolução 

C.D./DINATRAN nº 157 suspendeu temporariamente o transporte regular de curta, média ou 

longa distância de circulação nacional (DINATRAN, 2020d), entretanto algumas modalidades já 

voltaram a ter os serviços prestados. 

Peru 

No Peru, conforme a Lei nº 26.842, existem algumas restrições que afetam a 

população durante um período de enfermidade nacional, sob responsabilidade da autoridade 

de saúde. Entre elas, destaca-se que pode ser restringida a realização de atividade de produção 

de bens e serviços e comércio, assim como o trânsito de pessoas, animais, veículos, objetos e 

artigos que representem um risco para a saúde da população. Ainda, para evitar a transmissão 

de doenças às pessoas, os proprietários de animais domésticos e os cidadãos que trabalhem 

com agentes biológicos perigosos para a saúde humana devem cumprir as medidas sanitárias 

que a autoridade de saúde competente determine (PERÚ, 1997). 

Em relação à higiene em ambiente de trabalho, de acordo com o Capítulo V da lei, 

aqueles que conduzem ou administram atividades de transporte e comércio de bens ou serviços, 

têm a obrigação de adotar medidas necessárias para garantir a promoção da saúde e segurança 

dos trabalhadores e terceiros nas suas instalações ou ambientes de trabalho, estando 

submetidos às disposições da autoridade de saúde competente. (PERÚ, 1997). 

No que tange à covid-19, o Lineamiento Âmbito Sectorial para la Prevención del Covid-

19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional 

(PERÚ, 2020), em sua seção 12, estabelece medidas que os passageiros devem seguir para 

transitar. Destaca-se, portanto: 

12.1 Cumprir com a programação das viagens e seguir o tempo indicado pelo 
transportador. 

12.2 Apenas as pessoas que fazem a viagem devem se direcionar para a infraestrutura 
complementar, com exceção de idosos ou pessoas com deficiência que possam vir 
acompanhadas de pessoa ou animal de estimação (cão-guia) que tenha o respectivo 
registo no Conselho Nacional de Integração do Pessoas com Deficiência (CONADIS)23. 

                                                           

23 Do espanhol – Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. 
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 12.3 Lavar as mãos por um período mínimo de vinte (20) segundos, com um 
desinfetante de mãos a base de álcool em gel de 60% a 70% ou com água e sabão, 
antes do ingresso à infraestrutura complementária e antes do embarque no veículo. 

 12.4 Usar obrigatoriamente uma máscara e protetor facial, de maneira adequada, 
antes, durante, e ao terminar o serviço.  

 12.5 Antes de ingressar no veículo deve entregar à tripulação a declaração 
devidamente assinada, e de acordo com o que foi disposto nos Anexos III, IV e V. 

12.6 Não cuspir e não retirar resíduos do piso do veículo, colocando-os em um saco 
plástico e amarrando-o. Assim que chegar na estação e/ou local autorizado, depositar 
na respectiva lixeira.  

12.7 Não utilizar cobertores, cabeças de assento e almofadas na unidade do veículo. 

12.8 Durante a prestação do serviço, o consumo de alimentos deve ser evitado, a 
menos que seja necessário, caso em que os alimentos não devem ser consumidos 
junto a outros usuários, utilizando gel desinfetante após (PERÚ, 2020b, p. 12, tradução 
nossa). 

Sobre a declaração citada no item 12.5, vale ressaltar que se trata de um documento 

a ser assinado pelos viajantes declarando que não apresentam sintomas de covid-19 e que não 

estiveram em contato com pessoas infectadas nos últimos 14 dias, conforme consta no Anexo 

III. Existem também versões da declaração para passageiros menores de 14 anos e maiores de 

65 anos, nos Anexos IV e V, respectivamente (PERÚ, 2020b).   

Ainda, o protocolo dispõe de recomendações que devem ser seguidas pelos usuários 

de transporte, previsto na seção 13. Para todos os usuários de transporte coletivo é 

recomendada a compra de passagens por meios eletrônicos e medidas básicas de prevenção e 

higiene, como não tocar os olhos, nariz e boca, utilizar álcool em gel, lavar as mãos e cobrir a 

boca e nariz ao tossir ou espirrar (PERÚ, 2020b). 

Já o Ministerio de Salud do Peru, em 17 de junho de 2020 emitiu a Resolução 

nº 409/2020, que conforme o art. 1º, determina a aprovação do Guia Técnica: Protocolo de 

atención a viajeros que ingresan y salen del país en el marco de emergencia sanitaria 

(PERÚ, 2020a). Portanto, esse guia versa sobre disposições especiais para viajantes, com 

destaque para o capítulo V. A seção 5.1.4 trata sobre passageiros que ingressam por pontos 

fronteiriços terrestres: 

[...] 

b. A Autoridade Regional de Saúde realiza a triagem clínica na passagem de 
fronteira e determina o local e tempo de isolamento ou quarentena de acordo 
com o estabelecido no Anexo 5, conforme detalhamento a seguir: 

 Os viajantes com sintomas leves serão transferidos para Centros de Isolamento 
Temporário e Monitoramento (CATS)24 na região de fronteira, sob a 

                                                           

24 Do espanhol – Centros de Aislamento Temporal y de Seguimento. 
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responsabilidade da Autoridade de Saúde regional e serão examinados dentro 
de 48 horas de sua transferência. 

 Os viajantes com sintomas moderados ou graves serão transferidos para o 
estabelecimento de saúde para cuidados e tratamento correspondente. 

 Viajantes assintomáticos passarão por triagem laboratorial com teste rápido; 
Caso o teste rápido seja reativo, eles serão transferidos para Centros de 
Isolamento e Monitoramento Temporário (CATS) da região, sob 
responsabilidade da Autoridade Sanitária regional. 

 Viajantes assintomáticos com teste rápido não reativo serão transferidos para 
estabelecimentos de hospedagem definidos pelo MINCETUR na cidade de 
desembarque ou poderão cumprir o período de quarentena em suas casas ou 
alojamentos de sua escolha, sendo neste último caso financiados pelo viajante. 

c.  Em todos os casos de isolamento em casa, esta deve estar em condições de acordo 
com a regulamentação em vigor; o viajante assinará uma declaração juramentada que 
indica a aceitação do cumprimento do isolamento, que reúne as condições necessárias 
em casa, e de não mudar de local de residência. 

d.  Se forem identificados viajantes assintomáticos com diagnóstico prévio de COVID-
19 e alta clínica ou epidemiológica no local de origem, eles não precisam de novo 
período de quarentena e podem voltar para casa ou continuar viagem, após avaliação 
e autorização da Autoridade de Saúde. 

e. Os funcionários da saúde comunicarão ao INDECI25 e ao MINCETUR26 a lista de nome 
dos passageiros que poderão continuar a viagem ou deverão passar pelo período de 
quarentena ou isolamento na região. 

f. O transporte deve ser realizado cumprindo as medidas de controle de infecções (uso 
de máscaras, lavar as mãos e distanciamento físico) segundo os protocolos 
estabelecidos para o transporte terrestre (PERÚ, 2020a, p. 5-6, tradução nossa)  

Ainda, a seção 5.2 do documento abrange os procedimentos para os viajantes que 

desejam sair do país. Entre as medidas, destaca-se: 

a.  Somente poderão sair do país os viajantes assintomáticos, de acordo com o exigido pelas 

autoridades do país receptor. 

b. Os viajantes que detectarem antes do embarque sinais ou sintomas compatíveis com a 

covid-19 (dois ou mais dos seguintes: tosse, mal-estar geral, dor de garganta, febre, 

congestão nasal, perda de olfato, perda de gosto, dificuldade de respirar) se diagnostica 

como caso suspeito de covid-19. 

c.  Se o viajante é estrangeiro e tem diagnóstico suspeito ou confirmado de covid-19 será da 

embaixada e/ou consulado da nacionalidade do viajante a responsabilidade de garantir a 

estadia para isolamento individual obrigatório durante 14 dias. 

d. O transporte de viajantes desde a sua residência, estará a cargo da embaixada ou dos 

organizadores da viagem de saída 

e. Em caso de viagens aéreas, a empresa de transportes deve proporcionar máscaras faciais 

a todos os viajantes antes de embarcar no transporte para o aeroporto. 

                                                           

25 Do espanhol – Instituto Nacional de Defensa Civil. 
26 Do espanhol – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
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f. Todos os viajantes devem realizar a higiene de mãos antes de colocar a máscara. 

g. Deve-se manter a distância física recomendada durante a viagem. 

Os funcionários responsáveis pelo transporte também devem realizar a higiene de 

mãos e fazer uso da máscara (PERÚ, 2020a). 

Uruguai 

O Guía Nacional de Vigilancia y Control de Enfermedades y Eventos Sanitarios de 

Notificación Obligatoria, do MSP, recomenda que, para vários tipos de eventos de saúde pública, 

os passageiros que compartilharam um meio de transporte com casos confirmados de doenças 

devem ficar sob vigilância clínica e até mesmo realizar isolamento por períodos que podem 

variar de cinco a 14 dias (URUGUAY, 2018c). 

Quanto às medidas impostas em decorrência da pandemia de covid-19, os viajantes 

internacionais que utilizam transportes terrestres estão sujeitos ao cumprimento do Protocolo 

para la prevención del Coronavirus (Covid-19) a implementarse para el Transporte de Pasajeros 

(URUGUAY, 2020b), do MTOP, que dispõe: 

» Os condutores e a tripulação devem utilizar mascaras e álcool em gel, além de seguir todas 

as determinações do Protocolo de Higiene do MSP. 

» Caso um passageiro apresente sintomas, este deve ser isolado, e os condutores devem 

comunicar imediatamente ao número do MSP, 0800-1919. 

» Aos passageiros, também é determinado que se ajustem ao Protocolo de Higiene do MSP. 

Já o Protocolo Integrado para el ingreso de personas por los Puntos de Entrada al país, 

en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus Covid-19 en Uruguay (URUGUAY, 

2020e) se aplica a todos os viajantes que atravessaram as passagens de fronteira do país, sejam 

terrestres, aéreas ou fluviais, enquanto durar o estado de emergência nacional sanitária em 

razão da pandemia. É permitida a entrada de cidadãos uruguaios e estrangeiros residentes no 

país, os quais devem cumprir o isolamento de 14 dias após sua chegada, independentemente 

da existência de sintomas, sendo as exceções à regra as tripulações de aeronaves e navios; 

condutores de veículos que realizam transporte internacional de cargas, correspondências e 

ajuda humanitária e sanitária; brasileiros que comprovem sua condição de “fronteiriços”; 

situações devidamente justificadas de reunificação familiar; e ingressos transitórios por motivos 

de trabalho, empresariais ou judiciais, devidamente autorizados pela Dirección Nacional de 

Migración. O transporte com finalidade turística, seja coletivo ou individual, ou realizado por 

cidadão uruguaio ou estrangeiro, foi suspenso em março de 2020 (URUGUAY, 2020e). 

Todas as pessoas que entrarem no território uruguaio devem preencher e entregar a 

Declaração de Saúde do Viajante. Esse e todos os demais trâmites devem ser feitos, 

preferencialmente, dentro do veículo, e nos casos de transporte coletivo, uma única pessoa 

deve desembarcar e entregar os formulários. Quando houver um caso suspeito a bordo, todos 

os demais viajantes devem permanecer dentro do veículo até que haja uma avaliação médica 

do sintomas apresentados (URUGUAY, 2020e). 
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O Decreto do Consejo de Ministros nº 195 de 2020 dispõe sobre a obrigatoriedade de 

qualquer pessoa que ingresse no Uruguai preencher uma Declaração de Saúde do Viajante 

(anexa ao decreto), além dos seguintes requisitos: 

» Submeter-se ao controle de temperatura corporal no ponto de entrada do país. 

» Utilizar a máscara sempre que ficar a menos de 2 m de outras pessoas. 

» Apresentar um teste com resultado negativo para a detecção do vírus SARS-CoV-2, do tipo 

PCR-RT, realizado não mais do que 72 horas antes do início da viagem. Em caso de 

transporte coletivo, a apresentação do teste deverá ser feita no momento de embarque à 

empresa transportadora. 

» Possuir cobertura de saúde no Uruguai. 

» Cumprir isolamento social por sete dias e realizar um novo teste ao final desse período, ou 

estender o isolamento por mais sete dias, a partir do ingresso no país (URUGUAY, 2020d). 

No caso de condutores de veículos de transporte internacional de cargas, esse decreto 

estabelece que, caso apresente sintomas de covid-19 durante a viagem, comunique o primeiro 

posto fronteiriço de controle rodoviário, não sendo permitida sua entrada no país. O condutor 

deve contar com um procedimento de higiene escrito em sua cabine, que descreve também os 

insumos necessários, a frequência realizada, quem realizou e uma planilha para registro do 

horário de seu cumprimento. Os requisitos apresentados anteriormente para poder entrar no 

país também devem ser observados. Para as atividades de carga ou descarga no local de destino, 

deve-se utilizar a máscara durante todo o tempo e evitar o contato com outros transportadores 

(URUGUAY, 2020d). 

Além disso, o Decreto nº 195/2020 dispõe, no art. 3º, que podem ser instalados postos 

de testagem nos pontos de entrada do país, e os viajantes que desejam ingressar no Uruguai 

podem ser submetidos a testes de maneira aleatória (URUGUAY, 2020d). Nesse contexto, a 

Portaria Ministerial nº 897/2020 estabeleceu que toda pessoa que ingressar no país sem 

apresentar um teste com resultado negativo para covid-19, feito até 72 horas antes da viagem, 

deverá se submeter à realização de um nos postos de testagem ao entrar no Uruguai, a seu 

próprio custo (URUGUAY, [2020]). 

No âmbito da Reunião Preparatória para a LVIII Reunião Ordinária do SGT-5, a 

Delegação uruguaia complementou, em relação ao Decreto nº 195/2020, que não estava sendo 

exigido o seguro de saúde para condutores estrangeiros dos serviços de transporte 

internacional. Para os passagiros em veículos particulares, é exigida a apresentação de um 

cartão de crétido ou uma parceria médica no Uruguai. Destacou-se a dificuldade de cobertura 

dos tratamentos relacionados à covid-19 por parte dos planos de saúde. Ademais, a Camara de 

Autotransporte Internacional do Uruguai (CATIDU) firmou um contrato de cobertura de seguro 

de saúde para os condutores uruguaios atuando no exterior, por um período de até 30 dias 

somados de permanência fora do Uruguai, com um valor de US$ 65,00 por ano e cobertura para 

covid-19. Tal modalidade de seguro também pode ser contratada nos outros países para os seus 

condutores, por igual valor (MERCOSUR, 2020d). 
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Venezuela 

Conforme colocado na seção anterior, não foram encontradas normas que tratam da 

questão sanitária para transportes terrestres de maneira geral na Venezuela. Em relação à 

pandemia da covid-19, a Resolução nº 90, de 1º de junho de 2020 do MPPS estabelece no art. 4º 

que em relação à mitigação da propagação da doença no território venezuelano é obrigatório o 

uso de máscaras e a lavagem das mãos e da higiene corporal. No que se refere às medidas 

determinadas em PED, o art. 6º define que o MPPS priorizará e se manterá ativo em qualquer 

fase da emergência nacional decorrente da covid-19, com a vigilância epidemiológica em 

aeroportos, portos e postos de fronteira (VENEZUELA, 2020b). Consequentemente, para a 

vigilância epidemiológica estabelecida nessa Resolução, são apresentadas as seguintes práticas: 

1. Todas as pessoas que entram no país, independentemente de seu país de origem, 
devem ser avaliadas no ponto de entrada, sendo realizado de maneira obrigatória o 
teste de triagem rápida da Covid-19 e, se possível, amostras devem ser coletadas para 
PCR gratuitamente e como garantia do direito à saúde, conforme consagrado na 
Constituição Bolivariana da Venezuela, como um modelo histórico social. 

2. Deve permanecer em isolamento obrigatório, estrita quarentena, por 14 dias a 
partir do momento de entrada nos Pontos de Assistência Social Integral (PASI)27 de 
fronteira, supervisionados pelas autoridades locais e pela equipe de saúde. No caso 
de um resultado positivo, a pessoa será transferida para um centro de saúde para 
início de tratamento e supervisão médica rigorosa com identificação e internação de 
todos os contatos. 

3. Em todas as fases da emergência nacional do Covid-19, o processo de investigação 
continua (Venezuela, 2020b, p. 4, tradução nossa). 

Ainda de acordo com disposições sobre os viajantes, o relatório Medidas para la 

Vigilancia Epidemiológica en Aeropuertos y Puertos Internacionales y en Pasos Fronterizos para 

la Prevención y Control de Infecciones Respiratorias Agudas por Coronavirus 2019 (COVID-19) 

estabelece três tipos de passageiros e viajantes internacionais, sendo que para cada tipo 

apresenta-se uma conduta diferente: 

» Passageiros ou viajantes sem critérios de vigilância atual: são passageiros ou viajantes 

assintomáticos e que não passaram por nenhum país onde o coronavírus esteja circulando. 

Podem entrar livremente no país de acordo com os regulamentos nacionais, sem ter que 

fazer vigilância posterior; mas seus dados de identificação e localização devem permanecer 

no país no ponto de entrada, caso tenha que ser localizado posteriormente. 

» Passageiros ou viajantes com critérios de vigilância preventiva: são passageiros 

assintomáticos ou viajantes que vêm ou passaram por um país onde o coronavírus circula 

abertamente. Essas pessoas devem ser abordadas pelo pessoal de saúde para verificar se 

não há sintomas e preencher a ficha de identificação; devem ser acompanhadas 

diariamente por 14 dias, seja com visita domiciliar ou telefonemas para ver se desenvolvem 

sintomas; caso desenvolvam, devem ser levadas a um posto de saúde para colher a amostra 

e fazer o acompanhamento clínico conforme o protocolo. 

» Passageiros ou viajantes que atendam aos critérios para casos suspeitos: aqueles que 

entraram ou passaram por um país onde o coronavírus está circulando nos últimos 14 dias 

                                                           

27 Do espanhol – Punto de Atención Social Integral. 
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e que apresentam algum sintoma de gripe. Devem ser levados para uma área isolada onde 

é retirada a amostra para a determinação do possível coronavírus e aguardar o resultado 

para aplicação do protocolo clínico (VENEZUELA, 2020a). 

Além disso, o relatório estabelece um guia para a vigilância de viajantes em aeroportos 

de acordo com o RSI. Não foi encontrado guia semelhante para viajantes que utilizam a via 

terrestre. A seguir são apresentados os passos que compõem o guia desenvolvido: 

» Passo 1 – O pessoal auxiliar de cabine informa os passageiros sobre as medidas indicadas 

pelo MPPS para a prevenção e controle da transmissão da covid-19. 

» Passo 2 – Ao abrir a porta da aeronave o pessoal auxiliar de cabine entrega ao pessoal de 

saúde da vigilância epidemiológica (médicos, enfermeiras) a declaração geral da aeronave 

(Anexo 9 RSI); qualquer incidente é relatado dentro do avião, incluindo qualquer passageiro 

com sintomas respiratórios ou febre. Se o pessoal auxiliar de cabine identificar um sintoma 

respiratório ou outro problema de saúde que mereça notificação antes de abrir a porta do 

avião, eles passam a notificar a Torre de Controle e o Centro de Operações Especiais (COE). 

Caso contrário, os passageiros são desembarcados, com entrega da declaração de voo ao 

pessoal de saúde da vigilância epidemiológica. 

» Passo 3 – O pessoal de saúde deve manter uma postura e atitude calmas, devendo 

classificar os passageiros de acordo com a definição do tipo de passageiro em 1 – viajante 

sem critérios de vigilância; 2 – viajante com critérios de vigilância preventiva; 3 – viajante 

com critérios de caso suspeito. 

» Passo 4 – O passageiro ou viajante que atender ao critério de vigilância preventiva preenche 

a ficha de localização do viajante ou passageiro (FLV), para a vigilância epidemiológica 

domiciliar (comunitária) até a alta epidemiológica, de acordo com o provável período de 

incubação (máximo 14 dias). 

» Passo 5 – Para o passageiro ou viajante que atende à definição de caso suspeito, as ações 

de saúde são realizadas de acordo com o protocolo de controle, contenção e atendimento 

do MPPS. Isso inclui a coleta de uma amostra para identificar o possível vírus e o isolamento 

durante a obtenção do resultado; em seguida, o protocolo de gerenciamento clínico é 

aplicado de acordo com o resultado do teste. 

» Passo 6 – A equipe de migração faz um segundo filtro analisando cuidadosamente a origem, 

escala, outras conexões de cada passageiro e contribui para a identificação de viajantes de 

países com transmissão aberta e notifica o pessoal de saúde caso não tenha sido preenchido 

e entregue corretamente o formulário do viajante, procedendo ao seu preenchimento e 

acompanhamento (VENEZUELA, 2020a). 

Mercosul e ATIT 

Conforme exposto na seção 3.2, o Mercosul participou do processo de revisão do RSI 

e, desde a publicação da sua nova edição, em 2005, o bloco tem elaborado importantes normas 

no que concerne às disposições especiais para os viajantes.  

Nesse contexto, segundo a Resolução Mercosul/GMC nº 09/08, a qual trata dos 

procedimentos sanitários adotados em embarcações, a entrada de tripulantes, passageiros e 

outras pessoas a bordo das embarcações está sujeita à autorização prévia da autoridade sanitária. 

Além disso, cabe a ela investigar possíveis indícios de anormalidades clínicas, além de verificar o 
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itinerário dos viajantes (atentando para a eventual passagem por áreas afetadas por situações 

sanitárias) e indicar a eles os procedimentos sanitários a serem adotados (MERCOSUL, 2008b). 

Não foram identificadas normativas específicas para viajantes de veículos terrestres. Ademais, 

ressalta-se que os procedimentos de desinfecção e descontaminação, previstos na Resolução 

Mercosul nº 34/05 e explicados na seção 4.3.1, aplicam-se a pessoas também. 

Já a Resolução Mercosul/GMC nº 21/08 aprova a Declaração de Saúde do Viajante no 

Mercosul. A declaração contém informações sobre: o viajante; os países e locais pelos quais ele 

circulou nos 14 dias precedentes; eventuais sintomas apresentados pelo viajante e número para 

contato. Destaca-se que o documento deve ser utilizado em situações de ESPII que afetem os 

Estados-Partes, de acordo com os critérios da OMS, e aplica-se a todos os meios de transporte 

internacionais (MERCOSUL, 2008c). 

A Resolução Mercosul/GMC nº 23/08 trata das Recomendações para a Saúde dos 

Viajantes, a fim de evitar ou monitorar eventos que possam constituir uma ESPII. Nesse sentido, 

a cartilha trata das recomendações relativas às enfermidades28 presentes nos países que 

compõem o Mercosul, propondo procedimentos harmonizados aos viajantes que (i) viajem a 

zonas de risco de transmissão da doença; (ii) procedam de zonas de risco de transmissão da 

doença; e (iii) tenham compartilhados meios de transporte com casos da doença 

(MERCOSUL, 2008a). 

Ademais, em junho de 2018, foi firmado o Acordo dos Ministros da Saúde sobre 

Migração na Região, no qual uma das problemáticas é a questão sanitária no que concerne às 

migrações. Nesse sentido, o acordo reafirma o compromisso dos Estados-Partes do Mercosul 

em melhorar suas capacidades nacionais para atender à população migrante, fortalecendo as 

estratégias do Sistema de Vigilância em Saúde e estabelecendo mecanismos de cooperação 

(MERCOSUL, 2018a).  

Nesse ínterim, também foram discutidas ações para evitar a reintrodução de doenças 

no Mercosul, com especial atenção para o surto de poliomielite na Venezuela e o aumento da 

entrada de migrantes venezuelanos no Brasil. Observa-se que os dois principais pontos 

colocados foram o fortalecimento das ações de saúde na fronteira e a proteção para a população 

migrante, mediante o compartilhamento de experiências de “implementação de intervenções 

de saúde voltadas à população migrante” (BRASIL, 2018). 

No que concerne ao contexto da pandemia da covid-19, os impactos sobre o transporte 

internacional de passageiros foram discutidos na LVII Reunião Ordinária do SGT nº 5 –“Transporte”. 

Nesta, os países informaram sobre os procedimentos de repatriação, com destaque para aqueles 

apresentados pela delegação argentina (MERCOSUR, 2020c). 

Em relação ao ATIT, apesar de os organismos responsáveis pela aplicação do acordo 

terem se reunido para discutir a situação do transporte internacional terrestre frente à 

pandemia da covid-19, essas reuniões não abarcaram a temática relativa aos viajantes. 

                                                           

28 A saber: cólera, dengue, dengue hemorrágica, difteria, doenças meningocócicas, febre amarela, gripe humana causada por um 
novo subtipo de vírus, hantavirose, malária, peste, poliomielite, raiva humana, rubéola, sarampo, Síndrome Respiratória Aguda 
Severa (SARS), tétano neonatal, varíola e doença de chagas.  
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 Disposições especiais para mercadorias, contêineres e terminais de 

contêineres  

De acordo com o art. 33, no Capítulo IV do RSI, “[...] mercadorias em trânsito e sem 

transbordo, com exceção de animais vivos, não estarão sujeitas às medidas de saúde previstas 

no presente Regulamento ou retidas para fins de saúde pública.” (BRASIL, 2020a, p. 6). Em 

relação à utilização de contêineres para transporte de mercadorias, o art. 34 dispõe que os 

transportadores devem garantir, na medida do possível, que as unidades utilizadas para o 

transporte internacional estejam livres de fontes de infecção e contaminação. O mesmo vale 

para os terminais de contêineres, buscando evitar a contaminação cruzada. O artigo também 

prevê a possibilidade de as autoridades competentes realizem “[...] inspeções, para avaliar as 

condições sanitárias dos contêineres e terminais de contêineres, a fim de garantir que as 

obrigações contidas neste Regulamento estão sendo implementadas.” (BRASIL, 2020a, p. 7). 

Essa seção busca compilar as normativas relacionadas ao controle sanitário para 

mercadorias e contêineres transportados pela via terrestre, bem como terminais de contêineres 

contidos em estruturas que não sejam portos ou aeroportos. 

Brasil 

Para o Brasil, não foram encontradas normativas ou procedimentos sanitários 

aplicáveis ao transporte terrestre de mercadorias, contêineres e terminais de contêineres. No 

contexto da pandemia de covid-19, como apontado em 3.3.1, a Resolução ANTT nº 5.879/2020, 

não dispõe sobre obrigação de realização de procedimentos de caráter sanitário nos veículos, 

apenas abordando a extensão de prazos de validade. Ademais, essa resolução também dispõe 

sobre a flexibilização de prazos para cumprimento de obrigações contratuais e regulatórias, 

prorrogando – por 120 dias – a validade de habilitações, certificados, autorizações e 

credenciamentos como: i) Certificado de Operador de Transporte Multimodal de Cargas (OTM); 

e ii) Licença Complementar para transporte rodoviário internacional de cargas, de empresas 

estrangeiras, desde que haja reciprocidade do ato por parte do Estado estrangeiro para com as 

empresas brasileiras. Foram suspensas as obrigações de apresentação da relação de veículos, 

cadastrados juntamente com o RNTCR, acompanhadas dos respectivos CITV para solicitação de 

Licença Originária para o transporte de cargas; bem como a apresentação de cópia do CITV nas 

solicitações de autorização para viagem de caráter ocasional e para transporte de carga própria 

(ANTT, 2020f). Essa resolução foi prorrogada pela Resolução ANTT nº 5.909/2020, até 30 de 

novembro de 2020 (ANTT, 2020i). 

Argentina 

Para a Argentina, não foram encontradas normativas ou procedimentos sanitários 

aplicáveis ao transporte terrestre de mercadorias, contêineres e terminais de contêineres. Em 

relação à pandemia de covid-19, o protocolo Plan de emergencia covid-19, para el transporte 

automotor de cargas generales y peligrosas en las rutas, aprovado pela Resolução Conjunta nº 

5/2020, dispõe que as atividades de carga e descarga devem ser realizadas, na medida do 

possível, por pessoal local das empresas que recebem ou enviam a mercadoria. Quando os 

condutores precisarem supervisionar a atividade de carga e descarga, deverão respeitar uma 
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distância mínima de segurança em relação ao restante das pessoas envolvidas, além de utilizar 

EPI adequado (ARGENTINA, [2020]e). 

Ademais, Resolução nº 60/2020 do Ministerio de Transporte, por meio do Protocolo 

sanitario covid-19 – transporte automotor de cargas generales lista diversas medidas a serem 

tomas pelos condutores e pessoal envolvido no carregamento e descarregamento dos veículos, 

bem como para os locais de carga e descarga, como terminais (ARGENTINA, 2020e). Além das 

medidas comuns de higiene pessoal e distanciamento, podem se descatar as seguintes: 

» Planejamento das entregas e carregamentos em cada rota, acomodando adequadamente 

as mercadorias no veículo para evitar a necessidade de manipulações futuras; 

» Coordenação prévia junto ao cliente para verificação de formas alternativas de entrega e 

rcepção da documentação, a fim de minimizar o contato físico entre pessoas. 

» Em caso de entregas a domicílio, evitar o contato direto com os clientes; 

» Quando o pessoal do terminal ou local de carga/descarga estiver manipulando as 

mercadorias, o condutor deve permanecer dentro da cabine do veículo e, após, desinfetar 

as superfícies com que o pessoal do terminal teve contato. 

» Fomento ao carregamento e descarregamento mecanizado, ao mesmo tempo evitando que 

vários trabalhadores utilizem tais equipamentos e com desinfecção após cada uso 

(ARGENTINA, 2020e). 

Na Reunião Preparatória para a LVIII Reunião Ordinária do SGT-5, a Delegação 

argentina informou a prorrogação da validade das licenças de condução por mais 90 dias após 

seu vencimento, conforme os termos da Disposição ANSV nº 409/2020 (MERCOSUR, 2020d). 

Bolívia 

Conforme disposto no Código de Saúde da República da Bolívia (1978), a autoridade 

sanitária é a responsável por definir as atividades sujeitas ao controle sanitário. Nesse sentido, 

ela tem a prerrogativa para “impedir a introdução no país de animais, objetos ou substâncias 

que constituam um risco para a saúde pública” (BOLIVIA, 1978, não paginado). Ademais, o 

exercício dessa impedição pode ser realizado por qualquer autoridade, sendo devidamente 

comunicado à autoridade sanitária no prazo de 24 horas após a sua execução (BOLIVIA, 1978). 

Além disso, no referido documento são definidas regras específicas para o controle sanitário de 

medicamentos, equipamentos de saúde, substâncias perigosas ou tóxicas, reativos ou solventes 

orgânicos, pesticidas, cosméticos e tabaco. 

No que tange à pandemia da covid-19, o Decreto Supremo nº 4.196/2020 dá algumas 

disposições acerca do controle da doença na Bolívia. No que diz respeito às mercadorias e 

contêineres, no art. 3º é definido que mercadorias, equipamentos ou contêineres suspeitos 

estão sujeitos à quarentena, a qual tem o objetivo de prevenir o contágio da doença no país 

(BOLIVIA, 2020c). 

Não foram encontradas normativas que tratem especificamente de terminais de 

contêineres, nem dispositivos que prevejam regimentos especiais para mercadorias em trânsito, 

o que está em linha com o art. 33 do RSI. 
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Chile 

O Código Sanitário chileno, referente ao Decreto MSP nº 725/1968, dispõe no art. 57 

que o embarque ou desembarque de cargas – além de passageiros e tripulação – poderá ser 

impedido pela autoridade sanitária como parte das medidas de prevenção à disseminação de 

doenças transmissíveis. O art. 63, que trata sobre as operações sanitárias de desinfecção e 

desinsetização, estabelece que tais procedimentos, ao serem realizados sobre mercadorias, 

equipamentos e outros objetos, devem contar com precauções para evitar avarias (CHILE, 1968). 

Na Reunião Preparatória para a LVIII Reunião Ordinária do SGT-5, a Delegação chilena 

informou que as licenças de condução com vencimento em 2020 estão prorrogadas por um ano, 

conforme disposto na Lei nº 21.222/2020 (MERCOSUR, 2020d). 

Paraguai 

Para o Paraguai, não foram encontradas normativas ou procedimentos sanitários 

aplicáveis ao transporte terrestre de mercadorias, contêineres e terminais de contêineres. No 

contexto da pandemia de covid-19, a Resolução C.D./DINATRAN nº 112/2020 estendeu os 

prazos (em 90 dias) de vigência das autorizações de transporte (art. 2º) e, especificamente, para 

o transporte de mercadorias perigosas (art. 3º) por igual período (DINATRAN, 2020a). O art. 3º 

foi prorrogado pela Resolução C.D./DINATRAN nº 396/2020. 

A Resolução C.D. DINATRAN nº 156/2020 prorrogou o prazo em 30 dias para a 

realização da Inspeção Técnica Veicular (ITV) referente aos veículos de serviço regular nacional 

e internacional de passageiros e de cargas (DINATRAN, 2020c). Já a Resolução C.D./DINATRAN 

nº 288/2020 suspendeu temporariamente (até 31 e julho de 2020) a aplicação de sanções a 

respeito do vencimento das habilitações para o serviço de transporte de passageiros e de cargas 

na esfera nacional (DINATRAN, 2020e). Essa resolução foi prorrogada pela Resolução 

C.D./DINATRAN nº 391/2020 por mais um mês (DINATRAN, 2020f). O transporte internacional 

de cargas não foi citado nessas resoluções. 

No contexto da Reunião Preparatória para a LVIII Reunião Ordinária do SGT-5, a 

Delegação paraguaia informou sobre a prorrogação da validade das licenças de condução 

(MERCOSUR, 2020d). Já na própria LVIII Reunião Ordinária do SGT-5, em novembro de 2020, o 

relatório sobre a problemática regional sanitária decorrente da covid-19 para o transporte 

internacional de cargas destaca a Resolução DINATRAN nº 113/2020. Essa resolução prevê a 

possibilidade de retenção de cargas em situações em que os funcionários de zonas primárias 

identificarem sintomas característicos de covid-19 nos condutores e estes se negarem a 

submeter-se às medidas de controle sanitário (DINATRAN, 2020b).  

Peru 

Para o Peru, não foram encontradas normativas ou procedimentos sanitários 

aplicáveis ao transporte terrestre de mercadorias, contêineres e terminais de contêineres. No 

que tange à covid-19, de acordo com o Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del Covid-

19, en el Transporte Terrestre y Ferroviario de cargas e mercancías y Actividades conexas de 

ámbito nacional, de 9 de maio de 2020, fica estabelecido que, na chegada de cargas ou 
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mercadorias deve-se procurar evitar as aglomerações de pessoas e estabelecendo uma regra de 

capacidade máxima de 50% do estabelecido no certificado de Defesa Civil. Para esses efeitos, o 

órgão competente sanitário poderá ter o apoio do governo local correspondente (PERÚ, 2020c). 

Ainda, caso exista a necessidade de carga/descarga de produtos pela unidade de 

transporte, o condutor deve seguir algumas medidas, tais como distanciamento social 

obrigatório, desinfetar as partes do corpo que entraram em contato com as mercadorias e do 

veículo, e se possível, coordenar previamente os funcionários que realizarão esse procedimento, 

para que leve o menor tempo possível (PERÚ, 2020c). 

Uruguai 

Para o Uruguai, não foram encontradas normativas ou procedimentos sanitários 

aplicáveis ao transporte terrestre de mercadorias, contêineres e terminais de contêineres, 

especificamente. O Protocolo Integrado para el ingreso de personas por los Puntos de Entrada 

al país, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus Covid-19 en Uruguay 

(URUGUAY, 2020e) determina que as autoridades nos pontos de entrada do país realizem ações 

coordenadas com os organismos que atuam em “áreas de controle” e terminais de cargas, a fim 

de evitar aglomeração de pessoas durante as atividades de transporte. 

No contexto da Reunião Preparatória para a LVIII Reunião Ordinária do SGT-5, a 

Delegação uruguaia informou sobre a prorrogação das licenças de condução através da Circular 

nº 27/2020 do Congreso de Intendentes. Esta normativa dispõe que as licenças que tenham 

vencido até 31 de janeiro de 2020 estão prorrogadas até 31 de dezembro do mesmo ano, ao 

passo que aqueles com vencimento posterior a 31 de janeiro de 2020 estão prorrogadas até 30 

de abril de 2021 (MERCOSUR, 2020d). 

Venezuela 

No que se refere à Venezuela, não foram encontradas normativas ou procedimentos 

sanitários aplicáveis ao transporte terrestre de mercadorias, contêineres e terminais de 

contêineres. 

Mercosul e ATIT 

No âmbito do Mercosul, a Resolução Mercosul/GMC nº 43/14 expõe os 

“procedimentos mínimos para o controle sanitário na preparação, acondicionamento, 

armazenamento e distribuição de alimentos em portos, aeroportos, terminais internacionais de 

carga e passageiros, fronteiras terrestres do Mercosul e para os meios de transporte 

internacional [...]” (MERCOSUL, 2014, p. 1). No que tange aos meios de transporte, deve-se 

garantir a qualidade e a procedência desses alimentos, além de respeitar o seu prazo de 

validade. Além disso, os alimentos devem ser mantidos nas condições adequadas, a fim de evitar 

sua contaminação (MERCOSUL, 2014).  

Já em relação aos terminais internacionais de carga e passageiros, é previsto que “as 

pessoas que realizam operações [...] de transporte [...] de alimentos devem apresentar 

condições de higiene adequadas [...] e ser conscientizadas da importância das boas práticas no 
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controle sanitário de alimentos” (MERCOSUL, 2014, p. 3). Ademais, “as edificações, instalações 

e equipamentos devem estar livres de vetores e pragas” (MERCOSUL, 2014, p. 3), bem como 

serem submetidos a um processo de higienização com regularidade.  

Além disso, ressalta-se que  os procedimentos de desinfecção, desinsetização e 

desratização, previstos na Resolução Mercosul/GMC nº 34/05 e abordados na seção 4.3.1, 

também aplicam-se a cargas, mercadorias e contêineres.  

Por fim, no que tange à pandemia do novo coronavírus, a temática relativa ao controle 

sanitário de mercadorias, contêineres e terminais de contêineres foi abordada na Reunião LVII 

do SGT-5 “Trasportes” do Mercosul, em que se apresentou e discutiu um protocolo sanitário 

para o transporte terrestre de cargas gerais (MERCOSUR, 2020c) voltado aos condutores de 

veículos com recomendações de higiene pessoal, de distanciamento, de desinfecção de 

superfícies e veículos e de medidas para a carga e descarga de mercadorias – cujos pontos foram 

destacados no item destinado à Argentina (ARGENTINA, 2020e), anteriormente na presente 

seção do relatório. . 

Além disso, na Reunião Preparatória para a LVIII Reunião Ordinária do SGT-5 as 

delegações da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Chile informaram sobre as prorrogações de 

licenças de condução que se encontravam vigentes para cada país, em razão da pandemia de 

covid-19, conforme exposto nos itens anteriores desta seção (MERCOSUR, 2020d). No que se 

refere ao ATIT, não se identificou a temática nas reuniões entre os organismos nacionais de 

aplicação. 
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5. RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS 

Neste capítulo são apresentadas as recomendações para resposta a situações de ESPII 

por parte das autoridades competentes de transporte, sempre em conformidade com as 

medidas já indicadas pela OMS e pelas autoridades de saúde e sanitárias de cada país. Em 

termos gerais, verifica-se que as normas existentes nos países estão de acordo com o RSI, e que 

para alguns deles as disposições são mais detalhadas, ao passo que, para outros, os protocolos 

de caráter sanitário são criados quando da existência de ESPII. 

As recomendações aqui apresentadas, portanto, visam ao aprimoramento da adesão 

ao RSI por parte dos países no que diz respeito às medidas aplicáveis ao transporte internacional 

rodoviário de cargas e passageiros, bem como uma compatibilização maior dos protocolos e das 

medidas aplicados pelos países, possibilitando uma atuação mais assertiva das autoridades 

competentes de transporte. 

Ressalta-se que as recomendações foram elaboradas tendo como base o objetivo do 

próprio RSI em eliminar restrições desnecessárias ao transporte de cargas e aos viajantes, de 

modo que medidas mais operacionais e específicas para cada emergência de saúde devem ser 

tomadas em tempo real, seguindo as disposições da OMS e das autoridades de saúde nacionais. 

 FOMENTO AO APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES BÁSICAS EM 

PONTOS DE ENTRADA DESIGNADOS (PEDS) TERRESTRES 

Com base no que foi apresentado na seção 4.2.1, referente às capacidades básicas nos 

pontos de entrada dos países analisados, recomendam-se medidas que possam aperfeiçoar o 

nível de segurança nos PEDs e conter, com maior eficácia, a disseminação de doenças e agentes 

nocivos à saúde humana.  

Em relação aos pontos de entrada terrestres, apesar de não existir obrigatoriedade de 

sua avaliação no RSI, salienta-se que no Brasil, assim como em outros países que contêm 

extensas fronteiras terrestres, esses pontos constituem importante fluxo de passagens de 

viajantes e cargas, o que, sem o devido controle sanitário, representa considerável risco à saúde 

pública e, por isso, merece maior atenção das autoridades competentes. Na Figura 1 são 

apresentados os pontos de fronteiras terrestres na América do Sul, com destaque em verde para 

os pontos de fronteiras terrestres brasileiros, onde estão localizados recintos alfandegados. 

Desse modo, são recomendadas as seguintes ações para os pontos de fronteiras 

terrestres, as quais podem ser fomentados pelas autoridades competentes de transporte: 

» Fortalecer as capacidades básicas mínimas apresentadas na seção 4.2.1, principalmente 

onde estão localizadas as aduanas terrestres de fronteiras, sendo os pontos dos maiores 

fluxos terrestres de viajantes e cargas entre o Brasil e seus vizinhos. 

» Aperfeiçoar as capacidades para comunicar, seja através da introdução de novos recursos 

físicos – como por meios de comunicações mais eficientes – ou mediante o aprimoramento 

dos fluxos de comunicação, que permitirão maior agilidade nas medidas de controle 

sanitário e na mitigação da propagação nacional e internacional de doenças. 
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» Aperfeiçoar as capacidades de rotinas presentes nos pontos de fronteiras terrestres (PFT), 

como por meio do aprimoramento dos serviços prestados; da disponibilidade de médicos 

com capacidade de diagnóstico e pronta avaliação; do transporte de pacientes aos centros 

de atendimento médicos mais próximos, disponibilizando equipamentos para o controle da 

contaminação; e da manutenção da qualidade da água, dos alimentos, e no tratamento de 

resíduos etc. 

» Aperfeiçoar a capacidade de responder em caso de uma ESPII, por meio do 

desenvolvimento de um plano de contingência e pelo maior controle do fluxo de entrada e 

saída de viajantes por um PFT, como através de: preenchimento de Declaração de Saúde do 

Viajante; controle da temperatura corporal; avaliação, assistência e cuidados à saúde dos 

viajantes e animais afetados, com um espaço isolado apropriado aos suspeitos ou afetados, 

e mediante pessoal treinado e protegido apropriadamente para o transporte de viajantes 

suspeitos ou afetados; e controle, desinfecção e descontaminação de cargas e meios de 

transportes contaminados em locais adequados.   
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Figura 1 – Pontos de fronteiras terrestres na América do Sul 

Fonte: Argentina ([2020]c), Bolivia (c2020), Brasil ([201-]), Chile ([201-]), Colombia (2016),  
Paraguay (2020b) e Monge (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2020) 

Apesar das recomendações apresentadas para esse tema, salienta-se que as ações, as 

normativas e as recomendações segundo o RSI para o controle sanitário nos PEDs na maioria dos 
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países estudados, estão a cargo da Autoridade Sanitária e do Ministério da Saúde do respectivo 

país. No Brasil, tal situação prevalece, com a Anvisa e o Ministério da Saúde sendo responsáveis 

pela aplicação do RSI. Ainda assim, a ANTT, em parceria com as instituições previamente citadas, 

e outras – como a Polícia Federal (PF) e a PRF –, pode desenvolver acordos para estabelecer maior 

controle dos viajantes e cargas nos pontos de fronteiras terrestres destacados e, 

consequentemente, auxiliar na mitigação da disseminação de doenças ou agentes ou agentes 

nocivos à saúde humana no território brasileiro por meio das operações de transporte.  

 INCORPORAÇÃO DAS RESOLUÇÕES DO MERCOSUL PELOS ESTADOS-

PARTES 

O Mercosul, por meio do SGT nº 11 – Saúde, editou algumas normas que dão conta da   

incorporação do RSI no âmbito do bloco econômico. No que tange ao transporte internacional, 

ressaltam-se as resoluções Mercosul/GMC nº 09/08 Procedimentos mínimos de inspeção 

sanitária em embarcações que navegam pelos Estados-Parte do Mercosul; nº 21/08 Declaração 

de saúde do viajante no Mercosul; e nº 26/15 Requisitos mínimos para elaborar planos de 

contingência para ESPII em pontos de entrada designados pelos Estados-Parte segundo o RSI. 

Apesar do esforço de incorporação do RSI no contexto do Mercosul, observa-se que alguns 

Estados-Partes não incorporaram essas resoluções em seu ordenamento interno, o que 

prejudica sua execução. Nesse sentido, recomenda-se a discussão dessas resoluções no âmbito 

do SGT nº 11 – Saúde, bem como no SGT nº 5 – Transporte, a fim de incentivar a incorporação 

dessas normativas pelos Estados-Partes, uma vez que estas são importantes marcos para 

garantir o cumprimento do RSI no contexto Sul-Americano. 

 FOMENTO À DISCUSSÃO DA TEMÁTICA SANITÁRIA EM FÓRUNS QUE 

TRATAM DO TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE 

Conforme discutido na Seção 4.2.2 “Acordos Bilaterais em Matéria Sanitária”, os 

acordos bilaterais em matéria sanitária levantados, ainda que tratem de regiões de fronteira, 

geralmente, não abordam procedimentos e regras relativos ao transporte internacional 

terrestre. Dessa forma, verifica-se a necessidade da elaboração de normativas que considerem 

as questões relativas ao transporte internacional terrestre de cargas e passageiros, seja bi ou 

multilateralmente, a fim de assegurar ao transporte mais fluidez, mais segurança e menos 

obstáculos – principalmente em situações de ESPII. Nesse sentido, recomenda-se o fomento da 

discussão sobre a temática sanitária em fóruns que tratam do transporte internacional terrestre, 

como o SGT–5, no âmbito do Mercosul, bem como a Comissão do Artigo 16 do ATIT, na esfera 

da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). Ademais, recomenda-se também que a 

temática relativa ao transporte internacional terrestre seja levada em consideração quando da 

cooperação em matéria sanitária em regiões de fronteira. 
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 ESTABELECIMENTO DE CORREDORES LOGÍSTICOS SEGUROS E DE 

ÁREAS DE APOIO SANITÁRIO E OPERACIONAL AO TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO INTERNACIONAL 

Conforme observado nas normativas argentinas para o combate à disseminação da 

covid-19, uma boa prática a ser adotada é a definição de rodovias consideradas “seguras” para 

o trânsito de cargas e passageiros internacionais. Além disso, tais rodovias devem contar com 

uma listagem dos locais a serem utilizados como apoio para os condutores e viajantes em 

relação a descanso, abastecimento, alimentação e controle sanitário – como medição de 

temperatura e verificação de sintomas. Nesse contexto, ressalta-se que a Delegação brasileira, 

na LVII Reunião Ordinária do SGT nº 5 –“Transporte”, na qual a Argentina apresentou a iniciativa 

referente aos corredores roroviários seguros, se comprometeu a divulgar uma lista com os pontos 

de apoio e abastecimento das principais rodovias brasileiras, a fim de facilitar o acesso a locais de 

descanso e alimentação seguros para os motoristas. Dessa forma, recomenda-se que as 

autoridades competentes de transporte atuem na organização dessas áreas de apoio e na 

coordenação com os governos locais para o adequado atendimento aos profissionais e viajantes 

do transporte rodoviário internacional em situações de evento de saúde pública. 

 ACONDICIONAMENTO DOS MEIOS DE TRANSPORTE E MEDIDAS DE 

DESINFECÇÃO E CONTROLE DE VETORES 

Conforme o art. 24 do RSI, os Estados-Partes devem indicar as medidas para 

desinfecção dos meios de transporte, ao passo que o art. 29 define que a aplicação de medidas 

de saúde para caminhões, trens ou ônibus nos pontos de entrada terrestres serão determinados 

pela OMS, em consulta com os Estados-Partes. Embora o regulamento não especifique mais 

sobre o acondicionamento dos veículos, e sim sobre que as medidas serão definidas quando da 

ocorrência de ESPII, observa-se que vários dos países analisados definiram regras quanto a 

objetos de uso pessoal dentro dos veículos, ventilação e climatização.  

Assim, recomenda-se que em casos de epidemias, seja estabelecida a obrigatoriedade 

de sanitização da frota de veículos, seja para transporte de cargas ou de passageiros, não apenas 

no que compete à desinfecção ou desinsetização, mas também às medidas relacionadas ao 

fornecimento de alimentos, água potável, manejo de resíduos etc. Sugere-se a adoção dos 

procedimentos elencados no Guia Sanitário de Veículos Terrestres da Anvisa para o transporte 

rodoviário, tendo em vista que referencia normas técnicas já consolidadas (como as RDC) sobre 

aspectos mencionados. Acrescenta-se a isso a recomendação para obrigatoriedade de serem 

disponibilizados aos condutores, à tripulação e aos passageiros os insumos e EPIs necessários 

para realização dos protocolos de higiene e de prevenção indicados pelas autoridades de saúde 

e sanitárias dos países – no caso da covid-19, que são: água, sabão, álcool gel e máscaras, 

principalmente. Também pode ser adotada como uma boa prática em situações de epidemias a 

ventilação contínua dos veículos e a renovação constante do ar, quando utilizada a climatização. 
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 APRESENTAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO ACERCA DOS 

PROTOCOLOS DE HIGIENE E PREVENÇÃO 

O art. 24 do RSI dispõe que os operadores de meios de transporte devem respeitar e 

informar aos viajantes as medidas de saúde recomendadas pela OMS e aquelas adotadas pelos 

Estados-Partes para aplicação a bordo do veículo. Assim, recomenda-se que, quando do 

surgimento de epidemias, a autoridade competente de transporte oriente os operadores, os 

terminais e os condutores a afixar material informativo nos veículos, sanitários e terminais 

(guichês de compra de passagens, por exemplo), quanto às medidas de higiene e prevenção 

indicadas pelas autoridades de saúde e sanitárias de cada país. Além disso, determinar que os 

ônibus de passageiros que possuam equipamento para exibição de mídias audiovisuais exibam 

os materiais fornecidos pelas autoridades ao início e ao final da viagem, pelo menos, a fim de 

reforçar as medidas de prevenção e os protocolos criados para o embarque e desembarque 

seguro dos passageiros. 

 AVALIAÇÃO DE OCUPAÇÃO MÁXIMA DOS VEÍCULOS 

O RSI não dispõe sobre a necessidade de redução da ocupação dos meios de transporte 

de passageiros. Tendo em vista que as epidemias possuem suas particularidades quanto ao grau 

de contaminação e transmissão, sugere-se a avaliação da necessidade de reduzir a capacidade 

máxima permitida de ocupação de assentos, especialmente no transporte de passageiros, 

considerando aspectos como regiões afetadas, distância das viagens e acomodações dos ônibus. 

 DOCUMENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AOS 

VEÍCULOS 

O RSI não explicita a necessidade de entrega de um certificado sanitário dos veículos 

terrestres nos pontos de entrada, tal como define para embarcações e aeronaves no Anexo 4 do 

regulamento. Observa-se, no entanto, a exigência brasileira da apresentação da Declaração Geral 

de Veículo Terrestre, conforme modelo apresentado no Anexo VII da Resolução nº 21/2008 do 

Ministério da Saúde, com as informações sobre a situação de saúde a bordo do veículo.  

Além da documentação das operações de transporte já consolidada e normatizada por 

cada país, recomenda-se que, em situações de ESPII, as autoridades competentes de transporte, 

em conjunto com as de saúde e vigilância sanitária, orientem os operadores e os condutores de 

meios de transporte sobre o preenchimento de uma declaração sanitária de veículo terrestre a 

ser entregue nos pontos de fronteira, com a finalidade de acompanhamento e rastreamento do 

veículo em casos de ocorrência de infecção a bordo. Preferencialmente, tal documento deve ser 

similar em todos os países, para facilitar o adequado preenchimento e cumprimento da norma, 

apresentando as informações sobre a situação de saúde a bordo e, se possível, a lista de 

passageiros e tripulantes e o itinerário.  

Outra boa prática que pode ser implementada em qualquer situação de ESPII é a 

obrigatoriedade de se ter a bordo uma lista com a localização e contato de todas as unidades de 

saúde ao longo do trajeto da viagem, a fim de permitir uma resposta mais rápida e segura se 

forem detectados casos suspeitos a bordo ou necessidade de atendimento médico a viajantes. 
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Nesse sentido, os veículos também devem contar com uma lista dos locais permitidos para 

abastecimento e paradas e das rodovias seguras para circulação. 

Passando para o tema de procedimentos de resposta na ocorrência de casos suspeitos 

a bordo, recomenda-se que, quando da declaração de uma nova ESPII, sejam definidas as regras 

e os procedimentos adequados para a abordagem de viajantes contaminados por parte dos 

condutores e tripulantes, no que tange à necessidade de uso de EPI, isolamento do viajante, 

atendimento médico, óbito etc. Ademais, recomenda-se que as empresas operadoras de 

transporte sejam responsabilizadas por orientar corretamente os condutores e os tripulantes, 

bem como definir um fluxo interno de comunicação para notificação das autoridades de saúde 

e sanitárias sobre casos suspeitos e/ou óbito a bordo. 

 DOCUMENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AOS 

VIAJANTES 

Conforme o art. 31 do RSI, “Não serão exigidos um exame médico invasivo, vacina, ou 

outra medida profilática como condição de entrada de qualquer viajante no território de um 

Estado-Parte [...]” (BRASIL, 2020a, p. 6), exceto se necessário para avaliação e manejo do risco 

para a saúde pública (art. 45), cumprindo com o tratamento dispensado aos viajantes estipulado 

pelo RSI por meio do art. 32. No entanto, o art. 31 pontua que não é impedida aos Estados-

Partes a exigência de exames médicos, vacinação ou outra medida profilática, caso seja 

necessário determinar o risco para a saúde pública, ou se for uma condição para a entrada de 

qualquer viajante buscando ou não residência temporária ou permanente (BRASIL, 2020a). 

Tendo em vista as particularidades de cada epidemia, bem como a autonomia dos 

Estados-Partes em exigir medidas adicionais de saúde, como exames, vacinação ou outras 

medidas profiláticas, não é possível recomendar uma atuação padrão nesse sentido. 

No entanto, como solicitado por vários dos países analisados, recomenda-se a 

exigência, nos pontos de fronteira, da Declaração de Saúde do Viajante, com caráter de 

declaração jurada, nos moldes da Resolução Mercosul nº 21/2008. Ademais, sugere-se a 

orientação dos viajantes quanto a obrigatoriedade de comunicar as autoridades de saúde e 

sanitárias sobre a existência de sintomas ou diagnóstico positivo para a doença em questão. 

Quanto ao isolamento obrigatório e preventivo, sua necessidade por parte dos viajantes 

internacionais deve ser avaliada de acordo com o evento de saúde pública em questão, ficando 

a cargo das autoridades de saúde essa decisão.  

Por fim, recomenda-se a edição de normas que especifiquem os requisitos e 

procedimentos relacionados aos condutores e tripulantes envolvidos no transporte 

internacional de cargas, especialmente quanto à obrigatoriedade de apresentação de exames, 

vacinas ou medidas profiláticas, realização de isolamento obrigatório e exigência de seguro de 

saúde adicional, a fim de aferir maior segurança jurídica às operações de transporte e não afetar 

o abastecimento dos países. 
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 MEDIDAS DE FACILITAÇÃO DO TRANSPORTE INTERNACIONAL 

TERRESTRE POR PARTE DAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Como observado na atual pandemia de covid-19, o adequado abastecimento dos 

países, bem como a repatriação com rapidez de nacionais e residentes que estavam no exterior, 

é essencial para o enfrentamento da epidemia. Nesse sentido, recomenda-se que, quando da 

declaração de uma ESPII, as autoridades competentes de transporte emitam normas com 

medidas que facilitem a continuidade dos serviços de transporte internacional terrestre, como 

a prorrogação da validade de autorizações, certificados de inspeções, prazos para cumprimento 

de obrigações contratuais e regulatórias, entre outras.
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 TABELA RESUMO 

Recomendação Status e instrumentos normativos que preveem a implantação de medidas sanitárias 

nº Título Argentina Bolívia Brasil Chile Paraguai Peru Uruguai Venezuela Mercosul ATIT 

1 

Fomento ao 
aprimoramento das 
capacidades básicas 
em pontos de 
entrada designados 
(PEDs)  terrestres 

- - - - - - - - - - 

2 

Incorporação das 
resoluções do 
Mercosul pelos 
Estados-Partes 

Previsto em:  

 Decisão nº 1479-
E/2017 

 Resolução do MS 
Nº 1205/2008 de 
22/10/08 

 Resolução do MS 
N° 78/2014 de 
21/01/14 

 Resolução do MS 
Nº 1064 de 23/09/08 

Não se 
aplica 

Previsto em: 

 Portaria MS/GM 
Nº 2.659 de 
11/11/08 

 Portaria MS/GM 
Nº 2.660 de 
11/11/08 

 Resolução RDC 
N° 307, de 27/09/19 

Não se aplica 

Previsto em: 

 Decreto Nº 
5.914 de 
31/12/10 

 Decreto Nº 1323 
de 20/02/2019 

 Decreto Nº 5914 
de 31/12/10 

Não se aplica - - Não se aplica Não se aplica 

3 

Fomento à discussão 
da temática sanitária 
em fóruns que tratam 
do transporte 
internacional 
terrestre 

Em andamento 

 Reuniões ordinárias e 
preparatórias LVII e 
LVIII do SGT-5 
“Transporte” 

 Reunião 
extraordinária virtual 
Argentina-Brasil, dos 
organismos nacionais 
competentes de 
aplicação do ATIT 
(Abril/2020) 

- 

Em andamento 

 Reuniões ordinárias 
e preparatórias LVII e 
LVIII do SGT-5 
“Transporte” 

 Reunião 
extraordinária virtual 
Argentina-Brasil, dos 
organismos nacionais 
competentes de 
aplicação do ATIT 
(Abril/2020) 

Em andamento 
(Reuniões 
ordinárias e 
preparatórias 
LVII e LVIII do 
SGT-5 
“Transporte”) 

Em andamento 
(Reuniões 
ordinárias e 
preparatórias LVII 
e LVIII do SGT-5 
“Transporte”) 

Em andamento 
(Reuniões ordinárias e 
preparatórias LVII e LVIII 
do SGT-5 “Transporte”) 

Em andamento 
(Reuniões ordinárias 
e preparatórias LVII 
e LVIII do SGT-5 
“Transporte”) 

- 

Em andamento 
(Reuniões 
ordinárias e 
preparatórias LVII 
e LVIII do SGT-5 
“Transporte”) 

Em andamento 

 Reunião 
extraordinária 
virtual 
Argentina-
Brasil, dos 
organismos 
nacionais 
competentes 
de aplicação do 
ATIT 
(Abril/2020) 

4 

Estabelecimento de 
corredores logísticos 
seguros e de áreas de 
apoio sanitário e 
operacional ao 
transporte rodoviário 
internacional   

Previsto em: 

 Resolução Conjunta 
nº 5/2020 

- 

Em implantação, 
conforme 
comunicado na LVII 
Ordinária do SGT nº 
5 –“Transporte” 

- - - 

Previsto em: 

 Protocolo 
Integrado para el 
ingreso de 
personas por los 
Puntos de Entrada 
al país, elaborado 
pela Sinae (2020) 

- - Não se aplica 
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5 

Acondicionamento 
dos meios de 
transporte e medidas 
de desinfecção e 
controle de vetores 

Previsto em: 

 Resolução nº 60/2020 
do Ministerio de 
Transporte 

 Disposição APN-CNRT 
nº 271/2020 

 Resolução Conjunta 
nº 5/2020 

 Protocolo Automotor 
y Ferroviario 
Interurbano de 
Pasajeros 

Previsto 
em: 

 Decreto 
Supremo nº 
4196/2020 

 Guia para o 
manejo da 
covid-19, do 
Ministerio 
de Salud 
(2020) 

Previsto em: 

 Guia Sanitário de 
Veículos Terrestres 
(Anvisa, 2020) 

 Resulução ANTT 
nº 5.875/2020 

 Resolução ANTT 
nº 5.893/2020 

 Nota Técnica nº 
40/2020/ ANVISA 

 Protocolo para 
Detecção e 
Atendimento de 
Casos Suspeitos da 
Covid-19 em Portos, 
Aeroportos e 
Fronteiras (Anvisa, 
2020) 

Previsto em: 

 Decreto MSP 
nº 725/1968 
(Código 
Sanitário) 

 Decreto MSP 
nº 263/1986 

 Resolução MSP 
nº 1561/2020 

 Resolução MSP 
nº 651/2020 

 Resolução MSP 
nº 11487/2020 

Previsto em: 

 Resolução 
MSPBS S.G. 
nº 317/2020  

Previsto em: 

 Protocolo Sanitario 
Sectorial para la 
Prevención del Covid-19, 
en el Transporte 
Terrestre y Ferroviario de 
cargas e mercancías y 
Actividades conexas de 
Ámbito nacional 
(MTC/2020) 

 Lineamento Ámbito 
Sectorial para la 
Prevención del Covid-19 
en el Servicio de 
Transporte Terrestre 
Regular de Personas en 
los Ámbitos Nacional y 
Regional (MTC/2020) 

Previsto em: 

 Protocolo para la 
prevención del 
Coronavirus 
(Covid-19) a 
implementarse 
para el Transporte 
de Pasajeros 
(MTOP, 2020) 

Previsto em: 

 Resolução 
MPPS nº 
090/2020 

Previsto em: 

 Resolução GMC 
nº 34/05 

 Resolução GMC 
nº 43/14 

Não se aplica 

6 

Apresentação de 
material informativo 
acerca dos protocolos 
de higiene e 
prevenção 

Previsto em: 

 Resolução nº 60/2020 
do Ministerio de 
Transporte 

 Disposição APN-CNRT 
nº 271/2020 

- 

Previsto em: 

 Nota Técnica 
nº 40/2020/ ANVISA 

- - 

Previsto em: 

 Protocolo Sanitario 
Sectorial para la 
Prevención del Covid-19, 
en el Transporte 
Terrestre y Ferroviario de 
cargas e mercancías y 
Actividades conexas de 
Ámbito nacional 
(MTC/2020) 

Previsto em: 

 Protocolo para la 
prevención del 
Coronavirus 
(Covid-19) a 
implementarse 
para el Transporte 
de Pasajeros 
(MTOP, 2020) 

Previsto em: 

 Resolução 
MPPS 
nº 090/2020 

- Não se aplica 

7 
Avaliação de 
ocupação máxima 
dos veículos 

- - 

Previsto em: 

 Nota Técnica 
nº 40/2020/ ANVISA 

- - 

Previsto em: 

 Protocolo Sanitario 
Sectorial para la 
Prevención del Covid-19, 
en el Transporte 
Terrestre y Ferroviario de 
cargas e mercancías y 
Actividades conexas de 
Ámbito nacional 
(MTC/2020) 

- - - Não se aplica 
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8 

Documentação e 
procedimentos 
relacionados aos 
veículos 

Previsto em: 

 Resolução Conjunta 
nº 5/2020 

Previsto em: 

 Decreto 
Supremo nº 
4196/2020 

 Guia para o 
manejo da 
covid-19, do 
Ministerio 
de Salud 
(2020) 

Previsto em: 

 Resolução nº 
21/2008 do 
Ministério da Saúde 

Previsto em: 

 Decreto MSP 
nº 725/1968 
(Código 
Sanitário) 

 Decreto MSP 
nº 263/1986  

 Resolução MSP 
nº 11487/2020 

Previsto em: 

 Lei nº 836/1980 
(Código 
Sanitário) 

 Resolução 
MSPBS S.G. 
nº 317/2020  

Previsto em: 

 Protocolo Sanitario 
Sectorial para la 
Prevención del Covid-19, 
en el Transporte 
Terrestre y Ferroviario de 
cargas e mercancías y 
Actividades conexas de 
Ámbito nacional 
(MTC/2020) 

Previsto em: 

 Decreto do 
Consejo de 
Ministros nº 195 
de 2020 

Previsto em: 

 Resolução 
MPPS 
nº 090/2020 

- Não se aplica 

9 

Documentação e 
procedimentos 
relacionados aos 
viajantes 

Previsto em: 

 Decisão nº 1479-
E/2017 

 Resolução Conjunta 
nº 5/2020 

 Resolução nº 71/2020 
do Ministerio de 
Transporte 

 Protocolo Automotor y 
Ferroviario Interurbano 
de Pasajeros e as 
Recomendaciones en 
el Transporte Público y 
Automotor de 
Pasajeros y en 
Terminales 
(CNRT/2020) 

 Disposição 
nº 3025/2020 da 
Dirección Nacional de 
Migraciones 

 Resolução 
nº 222/2020 do 
Ministério de 
Transporte   

Previsto 
em: 

 Código de 
Salud/1978 

 Guia para o 
manejo da 
covid-19, do 
Ministerio 
de Salud 
(2020) 

Previsto em: 

 Resolução 
nº 21/2008 do 
Ministério da Saúde 

 Manual Saúde do 
Viajante – 
Orientações aos 
Viajantes 
(GGPAF/Anvisa) 

 Nota Técnica 
nº 40/2020/ ANVISA 

 Nota Técnica 
nº 95/2020/ ANVISA 

Previsto em: 

 Decreto MSP 
nº 725/1968 
(Código 
Sanitário) 

 Decreto MSP 
nº 263/1986  

 Resolução MSP 
nº 108/2020 

 Protocolo de 
detección de 
viajeros en 
pasos 
fronterizos 
terrestres 
(2020) 

 Resolução MSP 
nº 11487/2020 

Previsto em: 

 Lei nº 836/1980 
(Código 
Sanitário) 

 Guia Nacional de 
Vigilancia y 
Control de 
Enfermidades 
(2015) 

 Resolução 
MSPBS S.G. nº 
317/2020 

 Resolução 
DINATRAN C.D. 
nº 113  

 Resolução 
S.G./MSPBS nº 
100/2020  

 Resolução 
S.G./MSPBS nº 
112/2020 

 Resolução 
S.G./MSPBS nº 
173/2020 

Previsto em: 

 Protocolo Sanitario 
Sectorial para la 
Prevención del Covid-19, 
en el Transporte 
Terrestre y Ferroviario de 
cargas e mercancías y 
Actividades conexas de 
Ámbito nacional 
(MTC/2020) 

 Lineamento Ámbito 
Sectorial para la 
Prevención del Covid-19 
en el Servicio de 
Transporte Terrestre 
Regular de Personas en 
los Ámbitos Nacional y 
Regional  (MTC/2020) 

 Resolução nº 409/2020 
do Ministerio de Salud 

Previsto em: 

 Guía Nacional de 
Vigilancia y Control 
de Enfermedades y 
Eventos Sanitarios 
de Notificación 
Obligatoria 
(MSP/2018) 

 Protocolo para la 
prevención del 
Coronavirus 
(Covid-19) a 
implementarse 
para el Transporte 
de Pasajeros 
(MTOP/2020) 

 Protocolo 
Integrado para el 
ingreso de 
personas por los 
Puntos de Entrada 
al país [...] (2020) 

 Decreto do Consejo 
de Ministros 
nº 195/2020  

 Portaria Ministerial 
nº 897/2020  

Previsto em: 

 Resolução 
MPPS 
nº 090/2020 

 Relatório 
Medidas para 
la Vigilancia 
Epidemioló-
gica en 
Aeropuertos 
y Puertos 
Internacional
es y en Pasos 
Fronterizos 
para la 
Prevención y 
Control de 
Infecciones 
Respiratorias 
Agudas por 
Coronavirus 
2019 

Previsto em: 

 Resolução 
Mercosul/GMC 
nº 09/08 

 Resolução 
Mercosul/GMC 
nº 21/08  

 Resolução 
Mercosul/GMC 
nº 23/08  
 

 Abordado na 
LVII Reunião 
Ordinária do 
SGT nº 5 –
“Transporte” 
(Junho/2020) 

Não se aplica 

10 

Medidas de 
facilitação do 
transporte 
internacional 
terrestre por parte 
das autoridades 
competentes 

Previsto em: 

 Disposição ANSV 
nº 409/2020 

- 

Previsto em: 

 Resolução ANTT 
nº 5.879/2020 e 
na Resolução ANTT 
nº 5.909/2020 

Previsto em: 

 Lei nº 
21.222/2020 

Previsto em: 

 Resolução 
C.D./DINATRAN 
nº 112/2020 

 Resolução 
C.D./DINATRAN 
nº 396/2020 

- 

Previsto em: 

 Circular 
nº 27/2020 do 
Congreso de 
Intendentes 

- - 

Abordado na 
reunião 
extraordinária 
virtual 
Argentina-Brasil, 
dos organismos 
nacionais 
competentes de 
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 Resolução C.D. 

DINATRAN 
nº 156/2020 

 Resolução 
C.D./DINATRAN 
nº 288/2020 

 Resolução 
C.D./DINATRAN 
nº 391/2020 

aplicação do 
Acordo sobre 
Transporte 
Terrestre (ATIT) 
(Abril/2020) 

(-) Não identificado. 

Tabela 7 – Resumo do status e dos instrumentos normativos que preveem a implantação de medidas relacionadas às Recomendações Sanitárias 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)
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