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NOTA TÉCNICA Nº 91/2022/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA

 

Processo nº 25351.903931/2022-26

 

 

Manifestação técnica da Anvisa ao O�cio Nº
1206/2022/SE/GAB/SE/MS  que encaminha Nota Técnica nº 11/2022-
SVS/CGOEX/SVS/MS em resposta ao  O�cio nº
2615/2022/SE/CC/CC/PR, o qual solicita avaliação do cenário atual da
COVID-19 no Brasil, com vistas a apoiar eventual revisão das medidas
de restrição do trânsito internacional de viajantes impostas para o
enfrentamento da pandemia. 

 

1. RELATÓRIO

A Secretaria Execu�va do Ministério da Saúde enviou o O�cio Nº 1206/2022/SE/GAB/SE/MS (SEI nº 2026675), de 25/08/2022, que
encaminha a Nota Técnica 11/2022-SVS/CGOEX/SVS/MS (SEI nº 2026677), de 25/08/2022, elaborada em resposta ao O�cio
2615/2022/SE/CC/CC/PR (SEI nº 2026676) que solicita avaliação do cenário atual da COVID-19 no Brasil, com vistas a apoiar eventual revisão das
medidas de restrição do trânsito internacional de viajantes impostas para o enfrentamento da pandemia. No referido expediente a Secretaria
destaca a conclusão da área técnica: 

(...) Verifica-se, na análise de variação e similaridade dos casos registrados, a redução em 10 países da América do Sul, sendo nas sete úl�mas
semanas no Uruguai, nas cinco úl�mas semanas na Guiana Francesa, nas quatro úl�mas semanas no Brasil, nas três úl�mas semanas na Colômbia,
Guiana e Paraguai, nas duas úl�mas semanas no Peru e Suriname e, na úl�ma semana na Bolívia e Equador.

No que diz respeito à análise e similaridade dos óbitos registrados, observa-se redução em 10 países, sendo nas três úl�mas semanas na Guiana,
nas duas úl�mas semanas no Brasil, Chile e Suriname e, na úl�ma semana na Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai e Uruguai.

Assim, pode-se concluir que a redução e estabilização do número de casos e óbitos de covid-19 no�ficados nas úl�mas semanas no país, que
demonstram melhora do cenário epidemiológico atual pela doença no Brasil.

No que diz respeito as coberturas vacinais referentes ao esquema completo (dose 1 e dose 2) na população acima de 40 anos, verifica-se a alta e,
ainda, que a introdução de um reforço para o público entre 18 e 39 anos de idade e dois reforços para o público a par�r de 40 anos de idade,
demonstram aumento de cinco vezes nos �tulos de an�corpos após uma semana e a melhor proteção da população contra a doença grave pela
variante Ômicron em indivíduos com mais de 60 anos de idade que receberam um ou dois reforços.

Ademais, a flexibilização das medidas restri�vas de entrada em diversos países no que diz respeito ao comprovante de vacinação e testagem e o
encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-
nCoV), declarado pela Portaria GM/MS Nº 913, de 22 de abril de 2022 faz com que esta Secretaria de Vigilância em Saúde considere passível de ser
re�rada a exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a covid – 19, desde que o viajante apresente resultado de teste nega�vo
para SARSCoV-2 (RT-PCR ou teste rápido de an�geno), no âmbito da Portaria Nº 670, de 1º de abril de 2022, que dispõe sobre restrições, medidas e
requisitos excepcionais e temporários para entrada no País, em decorrência dos riscos de contaminação e disseminação do coronavírus SARS-CoV-2
(covid-19)

Finalmente, o expediente da Secretaria Execu�va do Ministério da Saúde solicita manifestação da Anvisa para subsidiar o
posicionamento do Ministério da Saúde.

2. ANÁLISE

A presente análise trata de recomendações técnicas da Anvisa, nos termos do inciso I do § 6º-B da Lei nº 13.979, de 2020, para
atualização das medidas de restrição do trânsito internacional de viajantes impostas para o enfretamento da emergência de saúde pública de
importância nacional decorrente da pandemia de COVID-19.

A posição técnica vigente se encontra nas NOTA TÉCNICA Nº 40/2022/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA (SEI nº 1808155) e NOTA
TÉCNICA Nº 48/2022/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA (SEI nº 1833786), em foram avaliados os dados disponíveis na literatura cien�fica e sobre
a evolução do cenário epidemiológico até março de 2022, analisando a efe�vidade das estratégias não farmacológicas e a eficácia da vacinação
para o enfretamento à pandemia de COVID19. Adicionalmente, considerando a necessidade de uma melhor governança pública,
foram analisadas as responsabilidades e competências legais das ins�tuições brasileiras no enfrentamento a emergências de saúde pública de
importância nacional. 

Considerando a fundamentação técnica proposta nas referidas Notas Técnicas, a Portaria Interministerial nº 666, de 20 de janeiro
de 2022 foi revogada e, no seu lugar, publicada a Portaria Interministerial nº 670, de 01 de abril de 2022, em que a apresentação de comprovante
de vacinação passou o requisito primário para entrada no país. 

Posteriormente, em 22 de abril de 2022, foi publicada a Portaria GM/MS nº 913 que declarou o encerramento da Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), revogando a Portaria
GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020. A própria Portaria que encerrou a ESPIN dispõe em seu ar�go 2º que o "Ministério da Saúde orientará
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sobre a con�nuidade das ações que compõem o Plano de Con�ngência Nacional para Infecção
Humana pelo novo Coronavírus, com base na constante avaliação técnica dos possíveis riscos à saúde pública brasileira e das necessárias ações
para seu enfrentamento".

Entretanto, apesar do encerramento da ESPIN no Brasil, a Organização Mundial de Saúde (OMS) mantém vigente a Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) relacionada à Covid-19, orientando que os países con�nuem a adotar medidas
sanitárias relacionadas a viagens para enfretamento da Covid-19 de forma proporcional ao risco (OMS. 2022a). 

Portanto, o encerramento da ESPIN não significa o fim dos riscos impostos pela pandemia de Covid-19, fazendo-se salutar a
manutenção de medidas centrais no enfrentamento à pandemia por um período de transição adequado, sob o risco de prejuízos à sociedade
caso estas sejam revogadas repen�namente.
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 Recentemente a Anvisa realizou revisão técnica das medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 vigentes no país para
aeroportos e aeronaves, conforme NOTA TÉCNICA Nº 84/2022/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA (SEI nº 2008002). Em suma, nessa Nota foi
apresentada a evolução do cenário epidemiológico e das demais medidas de controle da Covid-19 vigentes, sugerindo que essa medida
deixasse de ser uma exigência e passasse a ser uma recomendação. Essa proposição foi apresentada à Diretoria Colegiada em 17/08/2022, tendo
sido aprovada por unanimidade, o que culminou com a publicação da Resolução RDC nº 745 na mesma data. Dessa forma, as medidas sanitárias
em Aeroportos passam a estar alinhadas àquelas recomendadas para a população em geral, restando agora revisar as exigências para entrada no
país, de forma a estarem alinhadas às exigências realizadas no território nacional e no mundo.

 

2.1.Situação epidemiológica da Covid-19
 

Globalmente,  o número de casos novos de Covid-19 reduziu 9% e de óbitos reduziu 15% na semana de 15 a 21 de agosto de 2002,
conforme Bole�m Epidemiológico da OMS (2022), sendo que apenas a região do Oeste do pacífico apresentou alta no casos relacionados
principalmente a Japão, República da Coreia e China, e óbitos também no Japão, Austrália e Filipinas.  Apesar da tendência global de queda, a
OMS orienta precaução devido às reduções de testagem da população em muitos países, o que reduz também o número de casos.  Em relação às
Variantes de Preocupação (VOC), comparando a semana 32 com a semana 31, verifica-se que as linhagens da Omicron BA.5 con�nuam a dominar
globalmente e não há observações relacionadas às medidas de saúde pública rela�vas à vigilância genômica (OMS, 2022). 

Figura 1 - Casos por Covid-19 no�ficados semanalmente por região da OMS e óbitos globais até 21/08/2022.

Fonte: OMS, 2022.

Na avaliação de risco no cenário da Covid-19 realizado na semana epidemiológica 33 publicado em 17/08/2022 (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2022),  observa-se tendência de queda na média móvel de casos a par�r da SE 29/2022, conforme Figura 2. Na SE 28/2022 percebe-se o
início de redução de óbitos, conforme Figura 3. A avaliação de risco no cenário da Covid-19 realizada pelo Ministério da Saúde considera que a
vigilância das VOC do vírus SARS-CoV-2 necessita ser man�da de forma a compreender a dinâmica da doença no território brasileiro.

 

Figura 2 -Média diária de casos por semana epidemiológica no Brasil, entre as SE 41/2021 e 33/2022

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022
 

Figura 3 -Média diária de óbitos por semana epidemiológica no Brasil, entre as SE 41/2021 e 33/2022
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Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022

Em análise dos dados de vacinação oficiais dos governos e ministérios da saúde de todos os países, o sí�o WORLDINDATA
demonstra que a cobertura vacinação do Brasil para Covid-19 está muito acima da média mundial, conforme Figura 4.

 

Figura 4 - Percentual da população vacinado contra Covid-19 até 23/08/2022

A análise do cenário epidemiológico realizado na Nota Técnica nº 11/2022-SVS/CGOEX/SVS/MS acrescenta outros elementos
relevantes, em que destacamos:

2.6. Na análise do nível de alerta em saúde, que se baseia na incidência de casos nos úl�mos 14 dias, dos 205 países analisados, 3 1 foram
classificados como nível 4 - muito alto (mais de 500 casos de covid-19 por 100 mil habitantes), 54 com nível 3 - alto (com 151 a 499 casos por 100
mil habitantes), 44 com nível 2 - moderado (25 a 150 casos por 100 mil habitantes) e 76 com nível 1 - baixo (menos de 25 casos por 100 mil
habitantes)

(...)

2.13. Em relação à distribuição espacial dos casos de covid-19 no�ficados, observa-se redução das médias móveis de 7 dias do dia 24 de agosto de
2022 em 19 Unidades Federadas (UF) e estabilização em 05, quando comparadas à de 14 dias anteriores. Já em relação aos óbitos, houve redução
em 16 UF e estabilização em 4 UF

(...) 

2.19. Foram distribuídas no Brasil, até o dia 25 de agosto de 2022 mais de 545 milhões de doses de vacinas COVID-19, com um total de 476 milhões
de doses aplicadas e já registradas nos Sistemas de Informação disponíveis (dados extraídos em 24/08/2022).
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2.20. Referente as CV por faixa etária e esquema completo, verifica-se que a dose 2 para o público de 40 anos e mais se encontra em 92,94%,
seguida da faixa etária entre 18 e 39 anos (82,60%).

As análises apresentadas acima esclarecem uma dúvida existente quando da elaboração  da NOTA TÉCNICA Nº 40/2022, de como a
pandemia iria se comportar frente à flexibilização da medidas de mi�gação da pandemia, principalmente quanto à sazonalidade do inverno em
que as doenças respiratórias têm elevado impacto na saúde pública. Verificou-se que as curvas man�veram-se dentro de patamares controlados,
sem esgotamento das capacidades assistenciais, houve aumento da cobertura vacina e não há VOC que jus�fique retorno a medidas restri�vas de
entrada de viajantes. 

 

2.2. Medidas de saúde pública para viajantes internacionais

Com a adoção do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) durante a Assembleia Mundial de Saúde em maio de 2005, os Estados
Partes concordaram em desenvolver, fortalecer e manter capacidades básicas de saúde relacionadas à vigilância e à resposta em pontos de
entrada designados (PoE). O RSI atribuiu à Organização Mundial da Saúde (OMS) a responsabilidade de publicar, mediante consulta aos Estados
Partes, as diretrizes sobre o desenvolvimento de capacidades de resposta da saúde pública, bem como avaliar eventos que possam cons�tuir
Emergências de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) e recomendar medidas proporcionais aos riscos, de forma a manter um
resposta de saúde pública coordenada (OMS, 2005).

O RSI foi internalizado no regramento jurídico nacional em 2009 pelo Decreto Legisla�vo nº 395 e posteriormente promulgado pelo
Decreto Presidencial nº 10.212, de 2020. Em seu ar�go 18, o RSI prevê que seja formulada uma polí�ca para viajantes, que pode incluir (a)
examinar os comprovantes de exames médicos e de quaisquer análises laboratoriais; (b) exigir exames médicos; (c) examinar os comprovantes de
vacinação e de outras medidas profilá�cas; (d) implementar quarentena ou outras medidas de saúde pública para pessoas suspeitas; (e)
implementar isolamento e tratamento de pessoas afetadas, quando necessário; (f) recusar a entrada de pessoas afetadas ou suspeitas no país.

Apesar de ser signatário do RSI, o Brasil é um dos 45 dos 206 estados partes que não seguem a recomendação da OMS para que a
vacinação não seja adotada como única medida para viajantes em trânsito internacional, conforme levantamento realizado pela OMS e divulgado
em em 17/08/2022 na internet no Event Informa�on Site for IHR Na�onal Focal Points.  Os resultados desse levantamento estão sinte�zados nas
Figuras 5 e 6, onde também são contabilizados territórios ultramarinos, demonstrando que  58% dos estados partes aplicam a medida de
exigência de vacinação, porém a maioria como alterna�va a teste, da mesma forma que a maioria dos que exigem testes é alterna�va à
vacinação. 

Figura 5 - Estados partes e territórios ultramarinos e exigência de vacinação contra Covid-19 

Fonte: OMS, 2022 
 

Figura 6 - Estados partes e territórios ultramarinos e exigência de teste de Covid-19 

Fonte: OMS, 2022

O nível de exigências dos diferentes estados partes relacionado às medidas rela�vas a viagens é apresentado na Figura 7,
demonstrando que atualmente o Brasil está próximo aos países com as medidas mais severas/restri�vas. 
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Figura 7 - Mapa de calor com relação as medidas em uso rela�vas a viagens internacionais: vacinação, testes e quarentena

Fonte: OMS, 2022

 A recomendação da OMS para que a comprovação vacinal contra a SARS-CoV-2 não seja adotada como única medida para
viajantes teve como base as lacunas ainda existentes de comprovações cien�ficas sobre a vacina como duração da proteção oferecida pela
vacinação; tempo de doses de reforço; se a vacinação oferece proteção contra infecção assintomá�ca; contraindicações específicas e possível
isenção de pessoas que possuem an�corpos contra SARS-CoV-2 (OMS, 2021). Várias respostas a essas questões já foram tratadas na revisão da
literatura referenciada na NOTA TÉCNICA Nº 40/2022, que subsidiou a atualização da Portaria vigente. Porém, persis�a a falta de conhecimento
naquele momento quanto à duração da proteção da vacina devido sua implementação ter sido adotada há pouco mais de um ano.  

De lá para cá novos estudos demonstraram que a vacinação mantém a proteção elevada para casos graves de Covid-19 mesmo
após 6 meses, porém tem proteção reduzida em 20 a 30% para infecção e quadro sintomá�co de Covid-19 (FEIKIN, 2022). Essa proteção para
infecções é restaurada após doses de reforço, que também sofrem da mesma redução ao longo do tempo  (ODONE, VIGEZZI e BALDANTI, 2022).

Estudo que avaliou a efe�vidade das vacinas CoronaVac [Sinovac], ChAdOx1 nCoV-19 [AstraZeneca], Ad26.COV2.S [Janssen], and
BNT162b2 [Pfizer-BioNtech] no Brasil entre pessoas com infecção prévia pelo vírus SARS-CoV-2, demonstrou que a vacinação reduziu a
mortalidade e morbidade por Covid-19 mesmo para indivíduos com vacinação prévia (CERQUEIRA-SILVA et al, 2022a).

Among individuals with previous SARS-CoV-2 infec�on, vaccine effec�veness against symptoma�c infec�on 14 or more days from vaccine series
comple�on was 39·4% (95% CI 36·1–42·6) for CoronaVac, 56·0% (51·4–60·2) for ChAdOx1 nCoV-19, 44·0% (31·5–54·2) for Ad26.COV2.S, and 64·8%
(54·9–72·4) for BNT162b2. For the two-dose vaccine series (CoronaVac, ChAdOx1 nCoV-19, and BNT162b2), effec�veness against symptoma�c
infec�on was significantly greater a�er the second dose than a�er the first dose. Effec�veness against hospitalisa�on or death 14 or more days from
vaccine series comple�on was 81·3% (75·3–85·8) for CoronaVac, 89·9% (83·5–93·8) for ChAdOx1 nCoV-19, 57·7% (−2·6 to 82·5) for Ad26.COV2.S,
and 89·7% (54·3–97·7) for BNT162b2. (CERQUEIRA-SILVA et al 2022a)

Estudo subsequente no mesmo contexto demonstrou que a efe�vidade das vacinas referidas para infecções pelo vírus
decai mesmo entre pessoas com infecção prévia, reforçando a necessidade de doses de reforço também nesse grupo (CERQUEIRA-SILVA et al,
2022b).

 As evidências cien�ficas hoje disponíveis sobre a eficácia e a duração da proteção adquirida com a vacina comprovam a
importância da cobertura vacinal para reduzir casos graves e óbitos de Covid-19, mas também traz o reconhecimento da limitação da duração da
proteção para infecções após 6 meses. Considerando que muitos viajantes com esquema vacinal primário completo já o fizeram há mais de 6
meses, e que a adoção de doses de reforço poderia representar uma barreira à entrada de viajantes de regiões em que não há oferta de vacinas
para reforço, manter como única medida sanitária para entrada de viajantes a comprovação da vacinação completa com esquema inicial pode
representar uma falsa sensação de proteção devido ao conhecido intervalo para redução da proteção para essa infecção e consequente
transmissão do vírus SARS-CoV-2.

Considerando que atualmente a testagem já é exigida alterna�vamente para viajantes brasileiros, estrangeiros residentes,
viajantes não elegíveis, viajantes com contraindicação médica à vacina e viajantes de localidades com baixa oferta da vacina; diante do acúmulo
de evidências relacionadas à duração da proteção da vacinação para infecção e formas leves e a impossibilidade técnica de adoção de doses de
reforço; e considerando o cenário de redução de casos graves de Covid-19 e ampliação da cobertura vacinal; avalia-se que passar a adotar para
todos os estrangeiros a exigência de comprovante de vacinação ou testagem é o controle mais adequado para o momento e alinhado a
recomendação da OMS. Na tabela 1 são apresentadas as medidas  vigentes e  as recomendações para a revisão da norma�va.

Tabela 1 - Medidas de saúde pública vigentes e recomendações para revisão 

Medida vigente para entrada no país Ação Recomendação para revisão da Portaria Interministerial
nº 670/2022

Vacinação com esquema primário completo 14 dias antes do embarque Alterar
Vacinação com esquema primário completo 14 dias antes
do embarque para viajantes sem testagem nega�va para
Covid-19
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Medida vigente para entrada no país Ação Recomendação para revisão da Portaria Interministerial
nº 670/2022

Testagem nega�va para Covid-19 por RT-PCR, RT-Lamp ou an�geno
realizado até 1 dia antes do embarque para viajantes sem comprovante
de vacinação completa nas condições de:

contraindicação médica à vacinação;

idade que torne não elegíveis à vacinação;

questões humanitárias;

provenientes de países com baixa cobertura vacinal;

brasileiros e estrangeiros residentes; e

tripulantes ou profissionais de meios de transporte.

 

Alterar
Testagem nega�va para Covid-19, por RT-PCR, RT-Lamp ou
an�geno realizado até 1 dia antes do embarque, para
viajantes sem comprovante de vacinação completa

 

2.3. Competências legais da Anvisa no enfrentamento à pandemia

O ar�go 6º da Lei nº 8.080, de 1990, previu que são obje�vos do SUS a execução de ações, dentre outros, de vigilância sanitária; de
vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e de assistência terapêu�ca integral, inclusive farmacêu�ca (BRASIL, 1990).

Por sua vez, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) foi ins�tuído pelo Decreto nº 78.231, de 1976, que atribuiu ao
órgão central, ou seja, ao Ministério da Saúde, a competência para estabelecer normas sobre a organização, procedimentos e funcionamento do
Sistema, principalmente no que concerne às a�vidades de inves�gação epidemiológica e profilaxia, específica para cada doença, bem como no
que se refere aos fluxos de informações (BRASIL, 1976).

Com o advento da Lei nº 9.782, de 1999, foi criado o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e a competência pela
coordenação da vigilância sanitária foi transferida integralmente da União para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além da
execução e coordenação das a�vidades de Vigilância Sanitária, a Lei nº 9.782, de 1999, atribuiu à Anvisa a execução da vigilância epidemiológica
exclusivamente em alguns ambientes, mais precisamente em portos, aeroportos e fronteiras. O legislador também previu que a atuação da
Anvisa no campo da vigilância epidemiológica deve ser pautada por orientação técnica e norma�va do Ministério da Saúde, Coordenador do
SNVE (BRASIL, 1999).

Portanto, a Agência não dispõe de competência legal para norma�zar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos,
tais como restringir a locomoção de pessoas ou mesmo para disciplinar os critérios para operacionalização da medida de quarentena e
isolamento fora das infraestruturas de portos e aeroportos. Da mesma forma, não compete à Agência regulamentar e definir medidas de
prevenção de fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou cole�va, tais como programas de controle e monitoramento de
agravos, polí�cas de testagem laboratorial ou imunização da população. Assim, enfa�za-se que tais competências são do Ministério da Saúde por
meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) e de sua polí�ca de descentralização das ações de vigilância epidemiológica para estados e
municípios.

No contexto da pandemia do novo Coronavírus, foi editada a Lei nº 13.979, de 2020. O seu Art. 3º, com redação dada pela Lei nº
14.035, de 11 de agosto de 2020, previu uma série de medidas que podem ser adotadas pelas autoridades, no âmbito de suas competências,
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional.

A Lei nº 13.979, de 2020, definiu que as medidas de restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos (inciso
VI do caput do ar�go 3º) são de competência conjunta dos Ministros de Estado da Saúde, da Jus�ça e Segurança Pública e da Infraestrutura. A
adoção da medida deve ser precedida de recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, conforme inciso I do § 6º-B. Ou seja, o legislador não
imputou à Anvisa a possibilidade de decisão sobre a adoção de medidas de restrição excepcional e temporária por rodovias, portos ou
aeroportos.

A publicação da Portaria GM/MS Nº 913/2022 que declarou o fim da ESPIN gerou ques�onamentos quanto à vigência da Lei
supracitada tal como a Lei nº 14.151/2021, que dispunha sobre “o afastamento da empregada gestante das a�vidades de trabalho presencial
durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus” - o mesmo não se pode dizer dos atos
norma�vos direta ou indiretamente atrelados à ESPII, como a Lei nº 13.979/2020. Dessa forma, a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da ESPII decorrente do coronavírus, permanece vigente, válida e eficaz, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI nº 6625, não se aplicando, in casu, o decidido nas ADIs nº 7103 e 7134, que �nham por objeto a Lei nº 14.151/2021. 

 

2.4. Competências legais para o controle de migração em casos de emergências em saúde pública de importância nacional definidas pelo
Ministério da Saúde

A Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e
estada no País e estabelece princípios e diretrizes para as polí�cas públicas para o emigrante. O texto da Lei de Migração estabelece, em seu
ar�go 38, que “as funções de polícia marí�ma, aeroportuária e de fronteira serão realizadas pela Polícia Federal nos pontos de entrada e de saída
do território nacional”. Essa competência é igualmente prevista no Art. 144, § 1º, inciso III, da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil
(BRASIL, 1988).

Tendo em vista a necessidade de regulamentar e esclarecer questões relevantes sobre a operacionalização da Lei nº 13.445, foi
publicado o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017. Nesse regulamento foi esclarecido sobre as atribuições da Polícia Federal e do
Ministério da Saúde nos pontos de entrada no país nos casos de emergências em saúde pública de importância nacional definidas pelo Ministério
da Saúde, conforme excerto abaixo.
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Art. 171. Após entrevista individual e mediante ato fundamentado, o ingresso no País poderá ser impedido à pessoa:

                                 (...)

XIV - que não atenda às recomendações temporárias ou permanentes de emergências em saúde pública de importância nacional definidas pelo
Ministério da Saúde.

                                 (...)

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV do caput, o fundamento para o impedimento de ingresso será comunicado à Polícia Federal pelo
Ministério da Saúde.” (grifos nossos)

 

É importante ressaltar que, nos termos da Lei nº 9.782, de 1999, a Anvisa atua sob coordenação do Ministério da Saúde apenas no
que se refere à execução de a�vidades de vigilância epidemiológica, previstas em norma�vos discu�dos na subseção anterior. Portanto, faz-se
mister destacar que o § 2º ar�go 6º da Lei nº 8.080, de 1990, define a vigilância epidemiológica como um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou cole�va, com
a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Logo, a conferência de documentos de viagem
previstos em Lei de Migração, seja ele de qualquer natureza, não faz parte do conceito conhecido de vigilância epidemiológica.

Considerando a necessidade de serem cumpridas as leis e norma�vas vigentes, o controle migratório compete à Polícia Federal,
observando a apresentação dos documentos arrolados no art. 5º da Lei nº 13.445, de 2017, cujo inciso IX indica justamente a possibilidade de
que outros venham a ser exigidos pelo Estado Brasileiro. Alinhado a esse texto legal, o art. 15 da Portaria Interministerial CC-
PR/MS/MJSP/MINFRA 670, de 2022, previu que as condições nela estabelecidas cons�tuem requisitos para entrada de viajantes no País, e seu
parágrafo único foi categórico ao estabelecer que a autoridade migratória deve impedir a entrada no território brasileiro de estrangeiros que as
descumprirem.

Cabe também trazer à baila o fato de que a Lei nº 9.782, de 1999, que definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criou a
Agência, delimitando suas competências legais, não previu que qualquer decisão no controle migratório seria um ato administra�vo complexo
com a par�cipação da Anvisa. Da mesma maneira, a repatriação prevista no art. 49 da Lei nº 13.445/2017 por impedimento de ingresso no
território brasileiro em razão da não apresentação da documentação exigida na Portaria Interministerial CC-PR/MS/MJSP/MINFRA nº 670, de
2022, não pode se dar por decisão da Anvisa.

Portanto, conforme a legislação vigente apresentada, cabe à Polícia Federal impedir o ingresso de viajantes, na hipótese do
descumprimento às recomendações temporárias ou permanentes de emergências em saúde pública de importância nacional definidas pelo
Ministério da Saúde. O fundamento, conforme Art. 171, § 2º do Decreto nº 9.199, de 2017, para o impedimento de ingresso deve ser comunicado
à Polícia Federal pelo Ministério da Saúde.

A Anvisa tem atuado a�vamente na execução da vigilância epidemiológica nos pontos de entrada onde possui equipes fisicamente
presentes e u�lizando servidores que executam outras a�vidades em constantes forças tarefas. Apesar do bastante reduzido con�ngente de
servidores, desde o início da pandemia, quando iden�ficados viajantes que não portam os documentos previstos na Portaria Interministerial de
Fronteiras, o fato tem sido comunicado à Polícia Federal para que esta exerça suas prerroga�vas de autoridade migratória, que, dentre outras,
está a de impedir a entrada, em território nacional, dos infratores. Essa atuação tem se dado em virtude do espírito colabora�vo necessário ao
enfrentamento da pandemia de SARS-CoV-2 e, também, como forma de se fazer cumprir as regras vigentes de imigração.

 

3. CONCLUSÃO

Os avanços na flexibilização das medidas de saúde pública no Brasil e no mundo, bem como o cenário epidemiológico com redução
de casos e elevada coberta vacinal na população brasileira,  indicam a necessidade de revisão das medidas de controle de entrada de viajantes. A
análise técnica realizada e as recomendações emi�das estão alinhadas às da Nota Técnica 11/2022-SVS/CGOEX/SVS/MS (SEI nº 2026677),
reforçando a necessidade de sua implementação.

As recomendações foram avaliadas levando-se em consideração a necessidade de se calibrar as medidas sanitárias relacionadas a
viagens internacionais, a par�r do contexto epidemiológico e de saúde do Brasil, para garan�r que sejam proporcionais ao risco de saúde pública.
Assim, as recomendações da Agência consideram a evolução do conhecimento cien�fico, as melhores prá�cas adotadas internacionalmente, os
números da pandemia no Brasil e, especialmente, o avanço da vacinação contra a Covid-19 na estrutura de gerenciamento de risco, bem como
evidências atualizadas sobre a eficácia e impacto de várias medidas de mi�gação de risco adotadas mundialmente.

Após mais de dois anos da detecção dos primeiros casos de Covid-19 no Brasil, a imposição ou a suspensão de medidas de
enfrentamento à pandemia devem ser avaliadas de forma abrangente e grada�va, tendo em vista os seus possíveis efeitos posi�vos e nega�vos
na saúde da população. Outrossim, a imposição de qualquer medida deve ser sopesada, de forma que seja proporcional e restrita ao risco, além
de não se prolongar por tempo maior que o necessário. Nesse período, diversas medidas sanitárias foram adotadas não apenas no Brasil, mas em
diversos outros países, permi�ndo-se a avaliação da efe�vidade de cada uma delas de acordo com a especificidade do cenário pandêmico
vigente.    

Assim, considerando os dados e informações previamente discu�dos nesta Nota Técnica e o atual cenário epidemiológico nacional
de queda de casos e de mortalidade por Covid-19, é entendimento da Anvisa, nos termos do inciso I do § 6º-B da Lei nº 13.979, de 2020, que há
nesse momento perspec�va para a revisão da atual polí�ca nacional de fronteiras, considerando-se um eixo comum, aplicável a todos os
modais de modo a permi�r a flexibilização de medidas hoje impostas e mantendo-se a devida segurança sanitária para proteção da saúde da
população.

Nesse sen�do, a comprovação de vacinação OU testagem para entrada no Brasil deve passar a ser o eixo central do controle
sanitário de fronteiras em todos os modais de transporte. Esse formato simplifica os controles hoje existentes, possibilitando que qualquer
viajante possa cumprir o requisito, independente da elegibilidade para vacina, condição da saúde que a contraindique ou ainda a oferta da
vacina no país de origem. 

Tal recomendação é reiterada por posicionamento da OMS (2021), que também recomenda que medidas de teste e/ou
quarentena para viajantes internacionais devem ser implementadas de maneira baseada em risco, levando em consideração o status vacinal dos
indivíduos. A OMS ressalta que as polí�cas para testes e quarentena devem ser revisadas regularmente para garan�r que sejam
suspensas quando não forem mais necessárias. Por fim, a OMS define que, se os requisitos de teste e/ou quarentena forem suspensos para
viajantes vacinados, deve-se oferecer alterna�vas de viagem para indivíduos não vacinados, como por meio do uso de testes de detecção. 
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Recomenda-se, também, que seja excluído o requisito sanitário de entrada diferenciado aos tripulantes e trabalhadores do
transporte de cargas, pois o requisito alterna�vo de testagem já é previsto atualmente para esse grupo. 

Considerando a necessidade de prazo para o setor se adaptar ao novo formato das restrições para entrada de viajantes no Brasil,
propõe-se que a descon�nuação da exigência exclusiva de vacinação prévia ao embarque ocorra, preferencialmente, a par�r de 1º de
setembro de 2022.  

Recomenda-se ainda a manutenção das regras dispostas nas Resoluções RDC nº 574, de 2021, e RDC nº 584, de 2021, com as
adequações regulatórias que se fizerem necessárias em razão da polí�ca nacional de fronteiras vigente no país.  

Para melhorar a resposta nacional a ameaças pandêmicas, é necessário que seja melhorada a governança pública brasileira, de
forma que as ins�tuições que atuam nas fronteiras brasileiras trabalhem de forma coordenada e complementar, dentro de suas competências
legais. Para que isso aconteça, é necessário envidar esforços para a melhor definição de responsabilidades e, também, aumentar os inves�mentos
nos recursos humanos que atuam em vigilância epidemiológica (Ministério da Saúde, Anvisa e Secretarias dos Governos Estaduais e Municipais),
no controle  migratório (Polícia Federal e Ministério da Jus�ça e Segurança Pública) e na atenção à saúde (Ministério da Saúde e Secretarias de
Saúde de Governos Estaduais e Municipais).

Por fim, reitera-se que as recomendações dispostas nesta Nota Técnica podem ser revisitadas pela Anvisa, em vista de mudanças
no cenário epidemiológico ou diante da necessidade de adoção de medidas sanitárias em fronteiras para salvaguardar a saúde da população.
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