DICAS DE VIAGEM
DOCUMENTAÇÃO
Os principais documentos a serem providenciados para viagens internacionais são:






Passaporte
Visto (verificar lista de países que exigem)
Vacinas (verificar lista de países que exigem)
Seguro
Atestados & Declarações

1. Passaporte
Aconselhamos que providencie seu passaporte pelo menos, um mês antes da sua viagem junto ao posto da
polícia federal, que deve ser agendado pela internet
(http://www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/passaporte)
Atente-se sempre para a data de validade do mesmo e tente renova-lo antes de expirar
Na hora de embarcar, só é aceito seu Passaporte (com validade de 6 meses após a data de retorno da
viagem). Não é necessário levar Carteira de Motorista nem Identidade já que este só tem validade em
território brasileiro.
Se tiver Carteira de Motorista Internacional, aconselhamos leva-la na viagem, mesmo que não tenha intenção
de dirigir.
Leve também Xerox do passaporte ou/e tire foto do seu passaporte e deixe arquivado no seu smatrfone,
tablet ou no seu e-mail.
2. Vistos
Verifique se o país de destino ou conexão não exige visto
Segue a lista de países que exigem vistos dos brasileiros para sua entrada, alguns com algumas
recomendações a mais
País*

Outras Recomendações

Afeganistão

Exigência da vacinação contra a poliomielite até um ano antes da viagem

Argélia
Armênia
Angola
Austrália

Vacinação contra febre amarela, passaporte com validade de pelo menos seis meses, entre
outros

Bangladesh
Benin
Burkina Faso
Cabo Verde

Portadores de passaportes brasileiros diplomáticos ou de serviço estão isentos do visto de
entrada por um período de permanência de até 90 dias

Camarões

Portar carteira internacional de vacinação contra a febre amarela

Camboja

Turistas podem solicitar visto no momento de chegada “visa on arrival”

Canadá
Catar
China
Congo
Cuba

É preciso portar seguro de viagem com cobertura de despesas médicas no País

Egito

Visto também pode ser adquirido quando da chegada no Aeroporto do Cairo, ou mesmo nos
postos de fronteira

El Salvador
Emirados Árabes
Unidos
Estados Unidos

Recomenda-se planejar a obtenção do visto com vários meses de antecedência em relação à
viagem, antes de adquirir passagem aérea

Etiópia
Gabão
Gana
Índia

Turista deve portar certificado internacional de vacinação contra febre amarela

Honduras
Irã
Iraque

Visto concedido pelo Consulado do Iraque no Brasil

Indonésia

Visto de turista pode ser obtido no aeroporto, desde que apresentado passaporte com validade
mínima de 6 meses

Japão

Como não há vôos diretos entre
o Brasil e o Japão, turistas devem prestar especial atenção às exigências de entrada ou trânsito
do país no qual farão conexão ou escala aérea.

Jordânia

Contar com visto de entrada aposto no passaporte ou solicitá-lo no aeroporto, mediante
pagamento de taxa adicional

Líbano
Laos

Turistas ingressando no Laos por terra ou pelos aeroportos podem obter visto no momento da
chegada

Mali

Portador de passaporte diplomático ou oficial está isento da exigência para ingressar no Mali

Moçambique

Visto poderá ser obtido na Embaixada e inclusive nos aeroportos, ao custo de US$ 82,00

Nepal

Visto de turista poderá ser adquirido na chegada ao aeroporto

Nigéria
Quênia

Na chegada ao aeroporto o visto poderá ser adquirido com entrada válida por um período não
superior a três meses

República da Guiné

Exigido certificado internacional de vacinação contra a febre amarela

São Tomé e
Príncipe

É preciso fazer requerimento de autorização de entrada para então ser expedido o visto

Vietña
Tanzânia

Vistos para turistas brasileiros, válidos por 90 dias são concedidos na chegada (aeroportos ou
postos de fronteira

*Dados do Ministério das Relações Exteriores

3. Vacinas
Os brasileiros que pretendem viajar para o exterior precisam estar atentos a alguns cuidados de saúde e
portar o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) ao visitar países que o exigem.
Para ter acesso ao certificado, é preciso que o cidadão tenha tomado a vacina em qualquer posto de saúde e
se desloque a um desses Centros de Orientação de Viajantes com o comprovante de vacinação contra febre
amarela e documento oficial de identificação com foto ou certidão de nascimento para menores de idade. No
comprovante de vacinação, preciso constar nome, fabricante e lote completo da vacina, data da vacinação,
assinatura e nome do vacinador e identificação da unidade de vacinação.

Vale lembrar que o viajante precisa estar vacinado contra febre amarela com no mínimo dez dias de
antecedência da data da viagem. A vacina tem validade de dez anos e deve ser administrada novamente até o
final desse período
Você pode consultar no site da Anvisa http://www.anvisa.gov.br/viajante/ - se o país de destino e/ou
conexão para onde você irá viajar há algum alerta ou exigência de vacina.
4. Seguros
O seguro-viagem garante assistência médica e odontológica, além de outros serviços adicionais como suporte
jurídico, indenização por extravio da bagagem, auxílio em caso de perda de documentos, reembolso por
atrasos ou cancelamentos de voos. Por essas e outras, vale a pena contratar um antes de embarcar.
Todas as nossas viagens estão inclusas o serviço de seguro básico. É necessário que você leve consigo na
bolsa de mão o cartão ou voucher do seguro.
Se você irá realizar outra viagem que não seja conosco, pode também adquirir o seguro em contato com a Fly
Card (http://www.flycard.com.br/) ou, existem operadoras de cartões de crédito que oferecem esse serviço
como cortesia.
Atente-se que existem 27 países europeus que integram o Tratado de Schengen, que exigem que o turista
tenha um seguro-viagem com cobertura mínima de 30 mil euros. São eles: Alemanha, Áustria, Bélgica,
Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Itália,
Irlanda, Islândia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República
Tcheca, Romênia, Suécia e Suíça;
Para viajar para Cuba, é obrigatório ter seguro-viagem, que pode ser comprado antes de embarcar ou no
próprio aeroporto.
5. Atestados e Declarações
Passageiros que possuam marcapasso ou pinos ortopédicos precisam levar consigo um atestado ou
declaração médica que portam o mesmo.
Peça ao seu médico um cartão oficial que declare que você tem um marca-passo implantado. Estes
cartões são oficiais, geralmente feitos pelo consultório médico ou o fabricante do marca-passo, e pode
avisar aos responsáveis pela segurança sobre o metal oculto dentro do corpo.
Informe aos agentes de segurança com antecedência, se tiver um marca-passo coberto de metal, e
mostre o seu cartão. Você provavelmente será levado a uma área diferente de segurança, onde eles
possam usar um bastão para ter certeza que o lugar acima do seu coração seja o único lugar que apite
para indicar metal oculto.
Consulte seu médico antes de sair para uma viagem. Pergunte a ele se existem atividades que você
deva evitar na viagem. Além disso, procure conselhos sobre o que fazer se você sentir que o aparelho
está desregulado quando você estiver longe do hospital.

