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Retomada das viagens internacionais não essenciais no contexto da 
pandemia de COVID-19: orientação sobre o uso de testes para a COVID-19

9 de outubro de 2020

Resumo: Este documento foi elaborado pela Repartição Sanitária Pan-Americana em cumprimento 
da resolução sobre A Pandemia de COVID-19 na Região das Américas, aprovada pelo 58º Conselho 
Diretor da OPAS em setembro de 2020.

No documento são resumidas as considerações relativas ao processo de decisão para a retomada 
das viagens internacionais não essenciais no contexto da pandemia de COVID-19 e, considerando 
que esse risco não pode ser eliminado, são incluídas as principais medidas que devem ser imple-
mentadas para aceitar e mitigar o risco de propagação internacional do SARS-CoV-2. Também são 
fornecidos mais detalhes sobre o possível uso de testes para a COVID-19, destacando os desafios 
primários (biológicos, técnicos e epidemiológicos) e as limitações secundárias (legais, operacionais 
e de recursos).

Principais medidas recomendadas

• Não devem ser permitidas viagens internacionais de pessoas que estejam sob medidas de 
isolamento, quarentena ou restrição de movimento em sua comunidade (por exemplo, em 
confinamento).

• As pessoas que não estiverem se sentindo bem, independentemente da causa, devem ser orien-
tadas a não fazer viagens internacionais e a procurar atendimento médico.

• Pode-se selecionar de forma dinâmica os países e cidades a partir dos quais é autorizado o 
trânsito internacional de entrada direto, para mitigar o risco de casos importados de infecção por 
SARS-CoV-2.

• Devem ser estabelecidos mecanismos para que os viajantes que chegarem a uma cidade ou país 
forneçam informações sobre seus planos de viagem para os primeiros 14 dias no local.

• Deve ser feita uma triagem visual dos viajantes que chegam e saem para detectar sintomas com-
patíveis com a COVID-19.

• Devem ser estabelecidos mecanismos para monitorar o estado de saúde dos viajantes internacio-
nais nos 14 dias após a sua chegada.

Medidas NÃO recomendadas

• Os viajantes internacionais não devem ser considerados ou tratados como contatos de casos de 
COVID-19 e não se deve exigir que façam quarentena no país de destino.

• Os viajantes internacionais não devem ser considerados ou tratados como casos suspeitos de 
COVID-19 e não devem ser submetidos à coleta de amostras ou isolamento no país de destino.

• Não são justificáveis intervenções que possam gerar uma falsa sensação de segurança (como 
a triagem de viajantes com base na temperatura corporal e o preenchimento de formulários ou 
declarações dos viajantes com base nos sintomas ou testes para COVID-19).

• Considerando a eficácia da tecnologia de testes disponíveis atualmente, não é recomendável 
realizar ou recomendar testes para COVID-19 para os passageiros que estiverem planejando 
ou que fizerem uma viagem internacional como ferramenta para mitigar o risco de propagação 
internacional.
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1. Mandato

Este documento foi elaborado pela Repartição Sanitária Pan-Americana, em colaboração com a Secretaria 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) e em conformidade com as disposições do Regulamento 
Sanitário Internacional (RSI) (1), a fim de cumprir o disposto na resolução sobre A pandemia de COVID-19 
na Região das Américas, aprovada pelo 58º Conselho Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS), realizado nos dias 28 e 29 de setembro de 2020.1, 2

2. Objetivo

Este documento tem como objetivo apoiar o processo de decisão das autoridades nacionais em relação à 
retomada do trânsito internacional não essencial. Embora resuma e complemente o documento da OMS 
intitulado Considerações de saúde pública na retomada das viagens internacionais (2) e o documento da 
OPAS intitulado Considerations for resuming non-essential international traffic in the Caribbean in the con-
text of the COVID-19 pandemic (3), fornece mais detalhes sobre o possível uso de testes para COVID-19. 
Este documento é baseado nas evidências disponíveis quando foi redigido e, portanto, será atualizado 
conforme surgirem novas evidências. Além disso, foi adaptado aos países e territórios da Região das 
Américas, considerando suas atuais capacidades gerais, bem como o uso racional e sustentável dos 
recursos em seus respectivos contextos.

3. Introdução

Em resposta à pandemia de COVID-19, as autoridades de alguns países, bem como diversos atores do 
setor de transporte, estão considerando a possibilidade de implementar (ou já implementaram) a reali-
zação de testes para COVID-19 nos viajantes internacionais antes de viajar, após viajar ou nos pontos 
de entrada. No entanto, esses testes têm limitações que devem ser avaliadas de forma crítica ao tomar 
decisões no contexto das estratégias gerais de resposta à COVID-19 nos níveis subnacional e nacional.

Atualmente, o risco de propagação do SARS-CoV-2 é inerente às viagens internacionais. Embora não 
seja possível eliminar esse risco, pode-se aceitá-lo e mitigá-lo. No caso das viagens internacionais es-
senciais (por exemplo, mobilização de tripulantes e trocas de tripulação para manter a cadeia global de 
abastecimento, as repatriações e o pessoal que presta serviços de segurança nacional ou serviços es-
senciais), este risco é gerenciado seguindo procedimentos controlados aplicados a um número relativa-
mente limitado de pessoas, sob a supervisão das autoridades nacionais de um ou vários países.

No entanto, entende-se que, devido à necessidade de reativar a economia, as autoridades nacionais 
podem decidir retomar as viagens internacionais não essenciais (por exemplo, de turismo ou negócios). 
Isso exige que a confiança dos consumidores seja restabelecida e que muitas pessoas se mobilizem fa-
cilmente, mitigando também o risco de propagação internacional (ou seja, exportação e importação) da 
infecção por SARS-CoV-2.

1 A resolução sobre A pandemia de COVID-19 na Região das Américas foi aprovada pelo 58º Conselho Diretor da 
OPAS em 29 de setembro de 2020. O texto da resolução aprovada não estava disponível no site dos Corpos Dire-
tivos da OPAS (https://www.paho.org/es/cuerpos-directivos/consejo-directivo/58o-consejo-directivo) quando este 
documento foi redigido, mas a previsão é de que esteja em breve. No entanto, ele pode ser solicitado enviando 
um e-mail para governing.bodies@paho.org.

2 “O 58º Conselho Diretor [...] resolve [...] solicitar à Diretora que: [...] apoie os Estados Membros, no âmbito do RSI 
e em coordenação com a Organização Mundial da Saúde, por meio do desenvolvimento e publicação de diretrizes 
e recomendações regionais sobre o gerenciamento de viajantes internacionais, por exemplo, sobre a efetividade 
das ferramentas de triagem, para permitir que os Estados Membros realizem as respectivas atividades de gestão 
de riscos”.

http://www.paho.org/es/cuerpos-directivos/consejo-directivo/58o-consejo-
http://www.paho.org/es/cuerpos-directivos/consejo-directivo/58o-consejo-
mailto:governing.bodies@paho.org
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4. Abordagem de mitigação de riscos

A abordagem de mitigação de riscos recomendada pela OPAS para retomar as viagens internacionais 
não essenciais gira em torno de dez elementos:

• A capacidade dos países para evitar que as pessoas que estejam sob medidas de isolamento, quaren-
tena ou restrição de movimento em sua comunidade (por exemplo, em confinamento) realizem viagens 
internacionais (4). Isso inclui a capacidade de trocar informações entre as autoridades de saúde e de 
imigração.

Portanto:

 – Espera-se que a prevalência da infecção por SARS-CoV-2 entre os viajantes internacionais seja me-
nor que a da população em geral em seu local de origem.

 – Os viajantes internacionais não devem ser considerados ou tratados como contatos de casos de CO-
VID-19 e o país de destino não deve exigir que eles façam quarentena ao chegar.

 – Os viajantes internacionais não devem ser considerados ou tratados como casos suspeitos de CO-
VID-19 no país de destino, nem devem ser submetidos à coleta de amostras ou isolamento ao chegar.

• Devem ser estabelecidos mecanismos para fazer o acompanhamento do estado de saúde dos via-
jantes internacionais durante 14 dias após sua chegada ou até que eles saiam do país. O ideal é que 
esses mecanismos se baseiem na coleta de informações antes da saída dos viajantes internacionais, 
processo que poderia ser feito online e que deveria permitir localizá-los enquanto permanecerem no 
local de destino3.

• A capacidade de saúde pública e dos sistemas de saúde para gerenciar os casos importados e qual-
quer cadeia de transmissão local subsequente (4).

• A capacidade dos países de selecionar de forma dinâmica os países ou cidades a partir dos quais é 
autorizado o trânsito de entrada direto, com base na situação epidemiológica no local de origem (3).

• A disponibilidade de protocolos para gerenciar possíveis eventos relacionados à COVID-19 que ocor-
ram nos meios de transporte ou nos pontos de entrada, incluindo a triagem visual dos viajantes para 
detectar sintomas compatíveis com a COVID-19.

• A capacidade de manter um movimento fluido de viajantes e trabalhadores nas instalações dos pontos 
de entrada.

• A capacidade dos países de comunicar-se com diferentes públicos, local e internacionalmente, incluin-
do o público em geral, os viajantes que chegam e saem, as operadoras dos setores de transporte e ho-
telaria, a rede diplomática e a rede de autoridades de saúde. A orientação das pessoas que não estão 
se sentindo bem a não fazer qualquer tipo de viagem internacional e a procurar atendimento médico é 
um elemento-chave da comunicação de riscos.

3 Esses mecanismos incluem, entre outros, o automonitoramento do estado de saúde (2) e a notificação de sinto-
mas compatíveis com a infecção por SARS-CoV-2 às autoridades de saúde; o automonitoramento do estado de 
saúde, medindo a temperatura corporal todos os dias e notificando diariamente o estado de saúde às autoridades 
de saúde; o contato proativo diário das operadoras do setor hoteleiro e a notificação às autoridades de saúde; as 
visitas diárias das operadoras do setor de hotelaria e a notificação às autoridades de saúde; o contato proativo 
diário das autoridades de saúde com os viajantes; ou as visitas diárias das autoridades de saúde aos viajantes. 
Para que o processo de monitoramento do estado de saúde seja mais ágil, deve-se considerar a possibilidade de 
usar aplicativos de telefone e outros aplicativos digitais.
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• O cumprimento das medidas de proteção e higiene pessoal e o respeito à distância física de cada 
viajante. Embora o número de casos documentados de transmissão de SARS-CoV-2 em voos seja 
limitado, é recomendável que a tripulação e os passageiros usem máscaras durante todo o voo, bem 
como nos pontos de entrada. Essa recomendação é baseada nas seguintes considerações:

 – o controle universal das possíveis fontes de infecção;
 – o monitoramento mais fácil do cumprimento e o uso adequado de máscaras;
 – o baixo custo das máscaras e sua disponibilidade no mercado.

• A capacidade das autoridades nacionais e dos operadores do setor de transportes para manter con-
dições ambientais seguras, propiciando também o cumprimento das medidas de proteção pessoal e 
higiene, bem como o respeito da distância física.

• Evitar medidas relacionadas às viagens internacionais que possam gerar uma falsa sensação de se-
gurança, como a triagem de viajantes com base na temperatura corporal (2), o preenchimento de for-
mulários ou declarações dos viajantes com base nos sintomas e os testes para COVID-19..

5. Uso de testes para COVID-19

Em geral, a confiabilidade e a utilidade dos testes para COVID-19 dependem de muitos fatores, como a 
prevalência da infecção por SARS-CoV-2 na população testada, o tipo de teste e sua eficácia, bem como 
o tipo e a qualidade da amostra e o momento em que a amostra é obtida após a exposição ao vírus. Após 
a infecção por SARS-CoV-2, o tempo médio antes do início dos sintomas - período de incubação - é de 
5 a 6 dias (com um intervalo de 1 a 14 dias). O vírus pode ser detectado nas vias aéreas superiores de 1 
a 3 dias antes do início dos sintomas (5). Portanto, um viajante internacional pode estar na fase inicial do 
período de incubação sem ter quantidades detectáveis do vírus quando é coletada a amostra. Além disso, 
um viajante internacional pode contrair a infecção durante o período compreendido entre a obtenção da 
amostra e o início da viagem, durante a viagem ou após sua chegada. Consequentemente, um resultado 
negativo para infecção por SARS-CoV-2 em uma amostra coletada antes do início de uma viagem inter-
nacional não garante que a pessoa não tenha a infecção. Esse resultado negativo pode gerar uma falsa 
sensação de segurança nos viajantes internacionais e nas autoridades nacionais no local de destino e, 
em última instância, fazer com que as medidas de higiene das mãos e os cuidados ao tossir ou espirrar, o 
distanciamento físico e o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) sejam cumpridos com menor 
rigor.

Também é necessário considerar com muito cuidado a capacidade nacional para fazer testes, incluindo 
os insumos laboratoriais, o pessoal treinado e EPIs, ao decidir se a realização de testes em pessoas apa-
rentemente saudáveis que planejem ou façam uma viagem deve ser uma prioridade dentro da estratégia 
geral do país para combater a pandemia. Em muitos países, não há recursos suficientes para fazer testes 
nas pessoas que devem ser priorizadas por apresentarem sintomas compatíveis com a COVID-19 e, 
nesse contexto, os viajantes não são uma prioridade. O investimento de recursos na realização de testes 
em quem planeja ou faz uma viagem pode prejudicar significativamente a capacidade de um país de fazer 
testes nos ambientes ou grupos de alto risco, com maior impacto na saúde pública (5).

Na atual conjuntura da pandemia, não é recomendável realizar ou exigir testes de COVID-19 para 
indivíduos que planejem ou façam uma viagem internacional como ferramenta para mitigar o risco 
de propagação internacional. Esta recomendação é feita considerando a eficácia da tecnologia 
atualmente disponível para os testes e os desafios biológicos e epidemiológicos, bem como as limitações 
legais, operacionais e de recursos, conforme indicado abaixo.

Essa possível triagem por meio de testes nos viajantes internacionais não deve ser confundida com os 
testes realizados em viajantes com sintomas compatíveis com COVID-19, que devem ser realizados 
conforme indicado na publicação da OMS intitulada Considerações de saúde pública na retomada das 
viagens internacionais (2).
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5.a. Métodos para realizar testes laboratoriais relacionados ao SARS-CoV-2

Os testes de amplificação de ácidos nucleicos (AAN), como a reação em cadeia da polimerase de trans-
crição reversa em tempo real (rRT-PCR), são recomendados para confirmar a infecção por SARS-CoV-2, 
de acordo com a orientação da OPAS e da OMS sobre os testes para COVID-19 (6, 7).

• Muitos testes moleculares para a detecção do SARS-CoV-2 estão bem caracterizados e apresentam 
altos níveis de sensibilidade e especificidade, portanto, o risco de obter resultados falsos é baixo, sejam 
eles negativos ou positivos. Porém, para realizar testes moleculares em um laboratório é necessário 
cumprir requisitos rigorosos em termos de infraestrutura e biossegurança (6, 7). Alguns dos sistemas 
da AAN permitem realizar os testes de forma totalmente automatizada, integrando o processamento 
das amostras com a capacidade de extração e amplificação de RNA e a apresentação de resultados. 
Eles podem ser realizados à beira do leito, porém sua eficácia está sendo avaliada e os dados de va-
lidação de alguns desses testes ainda não estão disponíveis (6, 7). Além disso, geralmente permitem 
o processamento de apenas um pequeno volume de amostras, não sendo práticos para a triagem de 
muitos passageiros no ponto de entrada, pois existe o risco de gerar aglomerações de pessoas e difi-
cultar o distanciamento físico.

• Um possível viajante internacional com um teste rRT-PCR negativo em amostras coletadas 2 a 5 dias 
antes de sua partida, que é o prazo que alguns países solicitam atualmente, pode ter a infecção por 
SARS-CoV-2, mas apresentar cargas virais abaixo do limite de detecção do teste. Da mesma forma, 
pode contrair a infecção antes da data de partida ou durante a viagem internacional. Pelas mesmas 
razões explicadas acima, um resultado negativo no teste de rRT-PCR em amostras obtidas na chega-
da de uma viagem internacional não descarta a possibilidade de que a pessoa tenha a infecção por 
SARS-CoV-2, mas esteja na fase de incubação da doença. Esse tipo de teste pode levar a uma falsa 
sensação de segurança e a perder a oportunidade de aplicar outras medidas de controle.

• Finalmente, em alguns casos de COVID-19, o RNA viral pode ser detectado por rRT-PCR durante se-
manas, ou até meses, após a recuperação clínica (8). A maioria desses pacientes não é considerada 
infecciosa, por isso são usados outros critérios para inferir a sua infecciosidade (8). Consequentemen-
te, se forem utilizados testes de rRT-PCR para determinar se uma pessoa pode realizar uma viagem 
internacional, um resultado positivo obtido nessas circunstâncias pode impedi-la desnecessariamente 
de viajar.

Os testes de detecção de antígenos podem ser realizados por meio de testes laboratoriais (como 
o ELISA) ou testes de diagnóstico rápido (TDR) e podem acelerar e simplificar a detecção da infecção 
por SARS-CoV-2. A OMS publicou orientações provisórias sobre a detecção de antígenos da infecção 
por SARS-CoV-2, com foco no uso de imunoensaios rápidos (9). Os testes de detecção de antígenos 
são menos sensíveis do que os de AAN e, assim como estes, é pouco provável que forneçam resultados 
satisfatórios com amostras coletadas no início da fase de incubação (9).

Considerações adicionais sobre o uso de testes de AAN e de diagnóstico rápido que detectam 
antígenos

• Considerando que se deve evitar que os pacientes com COVID-19 e seus contatos façam viagens, é 
previsto que a prevalência da infecção por SARS-CoV-2 em viajantes seja menor do que a da popula-
ção em geral no local de origem dos viajantes. Consequentemente, os testes de AAN e os TDRs que 
detectam antígenos com alta especificidade têm um baixo valor preditivo positivo4, portanto, é de se 

4 Por exemplo, ao usar um TDR que detecta antígenos com uma sensibilidade de 80% e uma especificidade de 
98% em uma determinada população onde a prevalência da infecção por SARS-CoV-2 é de 1/1000, o valor pre-
ditivo positivo (a proporção de viajantes com resultado positivo nos testes e que estão realmente infectados) é de 
apenas 4%. O mesmo cálculo usando um teste de AAN com uma sensibilidade de 99,9% e uma especificidade de 
99,9% tem como resultado um valor preditivo positivo de 50%.
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esperar muitos resultados falsos positivos. Em vista disso, atualmente, a OPAS não recomenda o uso 
de nenhum desses tipos de testes em viajantes antes de sua partida ou em sua chegada no ponto de 
entrada.

• Nos grupos populacionais em que é esperada uma prevalência baixa ou muito baixa de infecção por 
SARS-CoV-2, poderia ser considerada a possibilidade de agrupar as amostras (6, 7). No entanto, isso 
poderia levar a um aumento no tempo de obtenção dos resultados, uma vez que seria necessário fazer 
um novo teste para cada uma das amostras que tivesse um resultado positivo. Além disso, as amostras 
contendo uma carga viral baixa poderiam se diluir, ocasionando resultados falsos negativos.

• Pode-se considerar interessante usar outras estratégias para coletar as amostras (como saliva em vez 
do swab nasofaríngeo, atualmente recomendado) e a extração de material genético (como o tratamen-
to térmico de amostras); no entanto, essas opções não abordam as limitações biológicas e epidemio-
lógicas mencionadas anteriormente.

Para o diagnóstico de COVID-19 também estão disponíveis os testes de detecção de anticorpos 
IgM/IgG/IgA ou testes sorológicos, incluindo o ELISA e os testes de imunofluorescência ou os TDRs. 
Independentemente da plataforma, eles não são considerados testes diagnósticos para a atual infecção 
por SARS-CoV-2. Um resultado positivo em um teste sorológico indica apenas uma infecção anterior que, 
de acordo com as evidências atualmente disponíveis, não exclui uma infecção em curso (e, portanto, o 
risco de transmissão) ou a possibilidade de reinfecção por SARS-CoV-2. Alguns países propuseram o uso 
dos testes de anticorpos para verificar o estado sorológico de uma pessoa, os chamados “passaportes de 
imunidade”, assunto que a OMS abordou em um relatório técnico. No momento, o uso desses “passapor-
tes de imunidade” para realizar viagens internacionais no contexto da pandemia de COVID-19 não tem 
fundamento científico e, portanto, não é recomendado pela OMS (6, 10).

5.b Outros desafios no uso dos testes relacionados à COVID-19

Além das limitações primárias do uso dos testes laboratoriais como ferramenta para mitigar o risco de 
propagação internacional do SARS-CoV-2 (relacionadas à história natural e às características epidemio-
lógicas da infecção, bem como às características das análises laboratoriais), existem desafios secundá-
rios relacionados a vários aspectos legais, operacionais e de gestão dos recursos. Em última instância, é 
provável que essas limitações façam com que algumas pessoas deixem de realizar uma viagem interna-
cional não essencial e sejam um obstáculo para a reativação da economia.

Em relação aos desafios legais, de acordo com os artigos 35 e 36 e anexos 6 e 7 do RSI, o certificado 
internacional de vacinação ou profilaxia com o comprovante de vacinação contra febre amarela é o úni-
co documento de saúde que pode ser solicitado no trânsito internacional. No entanto, pode-se solicitar 
que os viajantes preencham formulários com informações de contato e questionários sobre sua saúde, 
desde que estejam de acordo com o artigo 23 do RSI. Portanto, solicitar um comprovante dos resultados 
de uma análise laboratorial no trânsito internacional viola as disposições do RSI. Além disso, nas atuais 
circunstâncias da pandemia de COVID-19, impor ao país de origem o ônus da realização de testes labo-
ratoriais pode ser considerado como uma interferência na soberania do país em relação à sua resposta à 
pandemia e priorização do uso de seus recursos laboratoriais. Vale lembrar que o certificado internacional 
de vacinação ou profilaxia com o comprovante de vacinação contra a febre amarela, apesar de ser rigo-
rosamente regulamentado pelo RSI (por exemplo, “[o certificado] será totalmente preenchido em francês 
ou inglês”, “devem ser usadas apenas as vacinas contra a febre amarela aprovadas pela Organização”, 
“Os Estados Partes designarão os centros específicos onde poderá ser feita a vacinação contra a febre 
amarela [...] ”), está sujeito a um volume significativo de falsificações e está associado à corrupção e às 
transações no mercado negro. Também vale lembrar que, de acordo com o artigo 40 do RSI, “os Estados 
Partes não receberão qualquer taxa [...] pela aplicação de [...] medidas de proteção à saúde pública”. 
Outro desafio está relacionado com a responsabilidade dos operadores do setor dos transportes e dos 
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pontos de entrada que possam estar envolvidos em qualquer etapa do processo de coleta de amostras, 
realização de testes e verificação da documentação que apresente os resultados do teste laboratorial.

Apesar das limitações mencionadas, a possível aplicação desses requisitos implicaria significativos de-
safios operacionais injustificados que surgiriam em vários níveis e que se relacionam com os seguintes 
aspectos, mas sem limitar-se a eles:

• a divulgação dos requisitos relativos ao trânsito internacional para diferentes públicos;

• a coleta de amostras e, em alguns casos, a realização de testes relacionados ao SARS-CoV-2 nas 
instalações dos pontos de entrada, que exigem condições adequadas de biossegurança e bioproteção;

• as aglomerações de pessoas com o possível aumento do risco de exposição ao SARS-CoV-2 nos 
pontos de entrada por meio da coleta de amostras, realização de testes, verificação de comprovantes 
e comunicação de resultados de testes, que também causam estresse nos viajantes;

• a verificação dos comprovantes dos resultados de testes emitidos em outra jurisdição;

• as divergências entre os resultados dos testes realizados no país de origem e os feitos no país de 
destino, caso sejam realizados testes em série;

• as implicações logísticas e financeiras para os viajantes internacionais que, com base em resultados 
laboratoriais, não puderem viajar (por exemplo, reembolso da passagem aérea, despesas imprevis-
tas de hospedagem, despesas médicas) ou que tenham despesas relacionadas com o atendimento 
médico.

Essas circunstâncias são preocupantes considerando à proporção prevista de resultados falsos positivos 
nos viajantes.

A complexidade da resposta multifacetada à pandemia de COVID-19 tem trazido desafios sem preceden-
tes às autoridades nacionais que, por um lado, têm que lidar com períodos de transmissão comunitária de 
alta intensidade e, por outro, enfrentam as deficiências do mercado com relação aos meios diagnósticos e 
outros insumos laboratoriais. Esses fatores impuseram estratégias para a realização de testes destinados 
a facilitar o uso mais custo-efetivo e sustentável dos recursos disponíveis, envolvendo: (5)

• A definição de pessoas e ambientes específicos que cumpram certos requisitos para a realização de 
testes, o que geralmente não inclui as pessoas que estão planejando fazer uma viagem internacional. 
Portanto, a possível introdução de testes para as pessoas que planejam ou fazem viagens interna-
cionais pode desviar recursos humanos e insumos, impedindo que sejam dedicados a grupos e am-
bientes prioritários. Além disso, é importante destacar que os possíveis testes em série para viajantes 
internacionais podem desviar meios diagnósticos e outros insumos laboratoriais, impedindo que sejam 
usados em grupos e ambientes prioritários.

• A autorização aos laboratórios para realizar testes relacionados ao SARS-CoV-2.

• A determinação de recursos e mecanismos para cobrir o custo dos testes realizados.
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