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Viagens Internacionais Durante o COVID-19 

Não viaje internacionalmente até estar totalmente vacinado. Se não estiver 
totalmente vacinado e tiver de viajar, siga as recomendações internacionais da CDC para 
pessoas não vacinadas. 

Os viajantes totalmente vacinados são menos propensos a ter e espalhar o COVID-19. 
No entanto, as viagens internacionais representam riscos adicionais, e mesmo os 
viajantes totalmente vacinados podem correr maior risco de ter e possivelmente 
espalhar algumas variantes do COVID-19. 

A situação do COVID-19, incluindo a propagação de novas variantes ou variantes que 
nos preocupam, difere de país para país. Todos os viajantes devem estar atentos às 
condições do seu destino antes de viajar. 

A CDC atualizará estas recomendações à medida que mais pessoas forem vacinadas, à 
medida que as taxas de alteração do COVID-19 forem alteradas, e à medida que forem 
disponibilizadas provas científicas adicionais. 

Recomendações para Pessoas Totalmente Vacinadas: 

• Antes de viajar 
o Certifique-se de que compreende e segue todos os requisitos das 

companhias aéreas e do seu destino relacionados com viagens, uso de 
máscaras, testes ou quarentena, que podem diferir dos requisitos dos EUA. 
Se não seguir os requisitos do seu destino, poderá ser-lhe negada a 
entrada e obrigado a regressar aos Estados Unidos. 

o Verifique a situação atual do COVID-19 no seu destino. 

Durante a viagem: 

É necessário usar uma máscara sobre o nariz e a boca em aviões, autocarros, comboios 
e outras formas de transporte público que viajam dentro ou fora dos Estados Unidos e 
enquanto estão dentro dos edifícios nos centros de transporte dos EUA, tais como 
aeroportos e estações. Os viajantes não são obrigados a usar uma máscara nas áreas 
exteriores de transporte (como em áreas de convés aberto de um ferryboat ou no 
convés superior descoberto de um autocarro). 

Siga todas as recomendações e requisitos do seu destino, incluindo o uso de máscaras e 
distanciamento social. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
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Recomendações para Pessoas Não Vacinadas 

Se não estiver totalmente vacinado e tiver de viajar, tome as seguintes medidas para se 
proteger a si e aos outros do COVID-19: 

• Antes de viajar: 
o Faça o teste com um a teste viral 1-3 dias antes da viagem. 
o Certifique-se de que compreende e segue todos os requisitos das 

companhias aéreas e do seu destino relacionados com viagens, testes ou 
quarentena, que podem diferir dos requisitos dos EUA. Se não seguir os 
requisitos do seu destino, poderá ser-lhe negada a entrada e obrigado a 
regressar aos Estados Unidos. 

o Verifique a situação do COVID-19 no seu destino. 
• Enquanto viaja: 

o É necessário usar uma máscara sobre o nariz e a boca  nos aviões, 
autocarros, comboios e outras formas de transporte público que viajam 
dentro ou fora dos Estados Unidos e enquanto estão dentro de um 
edifício nos centros de transporte dos EUA, tal como aeroportos e 
estações. Os viajantes não são obrigados a usar uma máscara nas áreas 
exteriores de transporte (como em áreas de convés aberto de um 
ferryboat ou no convés superior descoberto de um autocarro). A CDC 
recomenda que os viajantes que não estejam totalmente 
vacinados  continuem a usar uma máscara e a manter a distância física 
durante a viagem.  

o Evite multidões e permaneça pelo menos 6 pés/1,80m (cerca de 2 braços) 
de quem não estiver a viajar consigo. 

o Lave frequentemente as mãos ou use desinfetante para as mãos (com pelo 
menos 60% de álcool). 

• Antes de regressar aos Estados Unidos: 
o Todos os passageiros aéreos que venham para os Estados Unidos, 

incluindo cidadãos americanos e pessoas totalmente vacinadas, são 
obrigados  a ter um resultado de teste viral para o COVID-19 negativo 
não mais de 3 dias antes da viagem ou documentação de recuperação do 
COVID-19 nos últimos 3 meses antes de embarcarem num voo para os 
Estados Unidos. 

• Depois de viajar: 
o Faça o teste com um a teste viral 3-5 dias depois da viagem E permaneça 

em casa em quarentena for 7 dias completos depois da viagem.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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 Mesmo que o seu teste seja negativo, fique em casa em quarentena 
durante 7 dias. 

 Se o seu teste for positivo, isole-se para proteger os outros de 
serem infetados. 

o Se não for testado, fique em casa e fique em quarentena 10 dias após a 
viagem. 

o Evite estar perto de pessoas que  correm maior risco de doença 
grave  durante 14 dias, quer tenha feito o teste ou não. 

o Tem que se monitorizar para os sintomas do COVID-19; isolar-se e ser 
testado se desenvolver sintomas. 

o Siga todas as recomendações ou requisitos estatais e locais. 
• Visite o site do seu departamento de saúde estatal, territorial, tribal, e ícone local 

externo  para procurar as últimas informações sobre onde pode ser testado.  

NÃO viaje se foi exposto ao COVID-19, se está doente, se testa positivo para COVID-19  
ou está à espera dos resultados de um teste para o COVID-19. Saiba quando é seguro 
viajar. Não viaje com alguém doente. 

Referência rápida das recomendações para viagens internacionais 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html
https://www.cdc.gov/tribal/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/infographic/infographic-international-quick-reference.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/infographic/infographic-international-quick-reference.html
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