AZUL | ATUALIZAÇÃO REGRAS ENTRADA BRASIL
Caro Agente,
Conforme decisão do governo do Brasil, houveram atualizações nas regras de entrada ao Brasil.
A principal mudança é que a necessidade de apresentar certificado de vacinação completa no
momento do embarque. Além disso, se mantém a exigência de apresentar teste negativo RTPCR (72h antes do embarque) ou antígeno (24h antes do embarque) e a Declaração de Saúde do
Viajante (DSV).
Portanto, a documentação exigida é:
- Certificado de Vacinação Completa
- Teste Negativo RT-PCR ou antígeno
- Declaração de Saúde do Viajante (DSV)
Passageiros brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil que não apresentarem o certificado
de vacina poderão embarcar, porém deverão realizar quarentena de cinco dias ao chegar no
Brasil. Passageiros estrangeiros não-residentes não poderão embarcar sem o certificado de
vacina.
Agradecemos a compreensão e se houver alguma dúvida estamos à vossa disposição.
Com os melhores cumprimentos,
AZUL

English Version

AZUL | BRAZIL ENTRY RULES UPDATE
Dear Agent,
According to a decision by the government of Brazil, there were updates in the rules for entry to
Brazil.
The main change is that the need to present a complete vaccination certificate at the time of
boarding. In addition, the requirement to present a negative RT-PCR test (72 hours before
boarding) or antigen (24 hours before boarding) and the Traveler's Health Declaration (DSV) is
maintained.
Therefore, the required documentation is:
- Full Vaccination Certificate
- Negative RT-PCR or antigen test
- Traveler's Health Declaration (DSV)
Brazilian passengers or foreigners residing in Brazil who do not present a vaccination certificate
may board, but must undergo a quarantine period of five days upon arrival in Brazil. Non-resident
foreign passengers will not be able to board without a vaccination certificate.
We appreciate your understanding and if you have any questions we are at your disposal.
Best regards,
AZUL

