Exigências de vacinação
Antes de reservar sua viagem, verifique se você atende as exigências de vacinação da
Austrália para viagens internacionais.
Isso pode afetar sua elegibilidade para entrar na Austrália, e indica a necessidade de ficar
em quarentena na chegada.
Se você é um cidadão australiano ou residente permanente, isso também afeta sua
elegibilidade para sair da Austrália.

Atendendo às exigências de vacinação da
Austrália
Para atender às exigências de vacinação da Austrália e ser considerado um viajante
"totalmente vacinado" para fins de acordos de fronteira da Austrália, você precisa fornecer
evidências de que você:





atende a definição de totalmente vacinado para propósitos de viagens
internacionais
é uma com menos de 12 anos
é uma criança com a idade entre 12 to 17 que vai viajar com pelo menos um adulto
totalmente vacinado; ou
não pode ser vacinado por razões médicas.

Se você se enquadra em alguma das categorias acima, deve seguir os passos para
viajantes vacinados para entrar na Austrália.
Se você se não se enquadra em alguma das categorias acima, deve seguir os passos
para viajantes não vacinados para entrar na Austrália.
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Os titulares de visto que chegam à Austrália podem ter seu visto cancelado e serem
detidos e removidos se:




não estiverem totalmente vacinados para fins de viagem internacional de
acordo com as exigências de entrada na fronteira da Austrália; ou
não tiverem contraindicação médica para uma vacina COVID-19, conforme
definido pelo governo australiano; ou
não estiverem em uma categoria isenta ou possuírem uma isenção de viagem
individual.

Totalmente vacinado para fins de viagens
internacionais
Você é considerado totalmente vacinado para entrar e sair da Austrália se tiver concluído
o roteiro primário de uma vacina aprovada ou reconhecida pela Administração de
Produtos Terapêuticos (TGA). Isto inclui doses de vacinas diferentes.
Vacinas e dosagens atuais aprovadas ou reconhecidas aceitas para fins de viagens
internacionais são:


Duas doses com pelo menos 14 dias de intervalo de:
o AstraZeneca Vaxzevria
o AstraZeneca Covishield
o Pfizer/Biontech Comirnaty
o Moderna Spikevax ou Takeda
o Sinovac Coronavac
o Bharat Biotech Covaxin
o Sinopharm BBIBP-CorV para pessoas com menos de 60 anos de idade
quando entrarem na Austrália
o Gamaleya Research Institute Sputnik V
o Novavax/Biocelect Nuvaxovid
ou



Uma dose de:
o Johnson & Johnson/ Vacina de COVID Janssen-Cilag

e ter passado pelo menos 7 dias desde a dose final da vacina em um roteiro de
imunização.
Doses mistas valem têm validade para viagens internacionais, desde que todas as
vacinas sejam aprovadas ou reconhecidas pela TGA. A TGA está avaliando outras
vacinas contra a COVID-19 que poderão ser reconhecidas para fins de viagens para a
Austrália no futuro.
Todos na Austrália podem receber uma vacina COVID-19 gratuitamente, incluindo
portadores de visto australiano, não cidadãos que não possuem visto válido e pessoas
que vivem em instalações de detenção de imigração.
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Fornecendo evidências de que você está vacinado
Você precisará mostrar à equipe da companhia aérea evidências de que atende aos
requisitos de vacinação da Austrália para fins de viagem internacional.
Também será solicitado que você forneça essa evidência antes de entrar na Austrália,
fazendo upload dela ao concluir a Declaração Digital de Passageiro.
Se você for um cidadão australiano ou residente permanente, você também precisará
mostrar à equipe da companhia aérea seu comprovante antes de sair da Austrália.
Se você foi vacinado na Austrália, você precisará mostrar ao pessoal da companhia aérea
seu Certificado Internacional de Vacinação COVID-19 (ICVC). Você pode baixar seu ICVC
usando o app Express Plus Medicare ou a sua conta online do Medicare através do site
myGov. O ICVC é fornecido em formato PDF para você imprimir ou guardar
eletronicamente em seu telefone. As companhias aéreas solicitarão ele quando você fizer
o check-in do seu voo.
Se você foi vacinado no exterior e não possui ICVC, será necessário apresentar seu
certificado estrangeiro de vacinação à companhia aérea.
Se você foi vacinado no exterior e deseja obter um ICVC, você pode adicionar suas
imunizações feitas no exterior ao Registro Australiano de Imunizações (AIR). Depois de
ter feito isso, você pode solicitar um ICVC.
Observe que ter um certificado de vacinação não significa automaticamente que você é
um viajante totalmente vacinado para fins de viagem internacional pelos padrões da
Austrália. Por exemplo, seu certificado de vacinação pode mostrar que você tem apenas
uma dose de uma vacina de duas doses. Seu certificado de vacinação deve provar que
você atende à definição da Austrália de totalmente vacinado para viagens internacionais.
É sua responsabilidade saber o seu estado de vacinação e verificar se o seu certificado
de vacina atende à sua elegibilidade para viajar saindo da Austrália e para a Austrália.

Se o nome em seu certificado de vacinação não corresponder ao
nome em seu passaporte
Se você é um portador de passaporte australiano e mudou seu nome, você pode
encontrar informações sobre como obter um novo passaporte entrando em contato com o
Escritório australiano de passaportes.
Se você foi vacinado na Austrália, mas não consegue obter um ICVC porque os detalhes
do seu certificado de vacinação não correspondem ao seu passaporte, você precisará
entrar em contato com o Registro Australiano de Imunização.
Se você estiver viajando com um certificado de vacinação estrangeiro que não
corresponda ao nome em seu passaporte, você também deve certificar-se de que possui
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing - Updated as at 07032022 Portuguese (Brazil)

Page 3 of 7

outras evidências de seu nome, como uma certidão de casamento ou carteira de
motorista.

Disposições para crianças
As crianças dos grupos abaixo podem viajar nas mesmas condições que os viajantes
vacinados:



Com menos de 12 anos; ou
Com a idade entre 12 to 17 viajando com pelo menos um adulto totalmente
vacinado

Os passaportes também serão usados como prova de idade para as crianças.
Se você for um grupo familiar viajando com crianças não vacinadas ou parcialmente
vacinadas, verifique também quaisquer requisitos de quarentena ou de autoisolamento
para todos os estados e territórios para os quais planeja transitar e viajar. Para mais
informações, veja os requisitos de entrada de estado e território.

Se você não puder ser vacinado por razões
médicas
Se não puder ser vacinado por razões médicas, você deve fornecer evidência aceitável de
uma contraindicação médica.
Se você fornecer evidências aceitáveis, poderá viajar sob as mesmas condições de
viagem que os viajantes vacinados. Você precisará mostrar aos funcionários da
companhia aérea suas provas antes de viajar.
Você também deve verificar os requisitos, principalmente os requisitos de quarentena
para todos os estados e territórios para os quais transitará e viajará. Veja: Requisitos de
chegada por estado e território.
A prova de que você não pode ser vacinado por causa de uma contraindicação
médica é separada da isenção de viagem.

Prova de que você não pode ser vacinado por motivos médicos ao
sair da Austrália
Se você for um cidadão australiano ou residente permanente saindo da Austrália, você
precisa mostrar evidências de que tem uma contraindicação médica relatada ao Registro
Australiano de Imunizações (AIR) para todas as vacinas COVID-19 disponíveis na
Austrália. Você deve fornecer seu certificado digital australiano de COVID-19 ou sua
declaração de histórico de imunização como prova.
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Se uma contraindicação médica temporária tiver sido registrada no AIR, o certificado
digital COVID-19 exibirá uma data de "válido até". Depois deste tempo, você precisará:



verificar com seu médico se agora você pode receber a vacina contra COVID-19;
ou
pedir a seu médico para atualizar seu status no AIR se sua contraindicação médica
ainda for válida.

Apenas profissionais de saúde elegíveis, conforme definido pela Services Australia pode
relatar contraindicações médicas ao AIR. Se você não puder demonstrar que sua
contradição médica foi relatada ao AIR, você precisará solicitar uma isenção para sair da
Austrália.
Se você não puder fornecer evidência aceitável de que sua contraindicação médica foi
listada no AIR, você precisa solicitar uma isenção de viagem para sair da Austrália.

Prova de que você não pode ser vacinado por motivos médicos ao
entrar na Austrália
Para ter acesso aos mesmos planos de viagem que os viajantes totalmente vacinados,
você deve fornecer uma prova aceitável de que não pode ser vacinado por motivos
médicos.
Se você estiver entrando na Austrália e tiver uma contraindicação médica registrada no
Registro Australiano de Imunizações (AIR), você pode apresentar um Certificado digital
australiano COVID-19 à companhia aérea. Caso contrário, você pode mostrar sua
declaração de histórico de imunização.
Se não tiver sua contraindicação médica registrada no AIR, você precisará mostrar para
os funcionários da companhia aérea um certificado médico informando que você não
pode ser vacinado com uma vacina contra a COVID-19 por causa de uma condição
médica. O certificado médico deve estar em inglês e incluir as seguintes informações:




seu nome (que deve corresponder a seus documentos de identificação utilizados
na viagem)
data da consulta médica e dados de seu médico
detalhes que demonstram claramente que você tem uma condição médica que o
impede de receber a vacinação contra a COVID-19 (a vacinação é contraindicada).

Observe que esta categoria não inclui pessoas que receberam vacinas não aprovadas ou
reconhecidas pela TGA.
O Departamento de Saúde informa que a infecção anterior com COVID-19 não é
considerada uma contraindicação médica para a vacinação contra COVID-19.
Seu médico pode encontrar informações sobre condições médicas que significam que a
vacinação é contraindicada no site do Departamento de Saúde. O site também inclui
informações sobre as condições não consideradas uma contraindicação para a vacinação
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contra a COVID-19 e não aceitas para fins de isenção médica à vacinação para viagem à
Austrália. Ver: Evidências de contraindicações médicas à vacinação contra a COVID-19.
Você é responsável por garantir que sua prova atenda a esses requisitos. As companhias
aéreas solicitarão seu certificado no check-in.
Você deve verificar todos os requisitos, especialmente os requisitos de testes de
quarentena e pós-chegada para todos os estados e territórios pelos quais você transitará
e viajará.
Se você está planejando viajar para ou através de um estado ou território diferente
quando chegar na Austrália, você precisa verificar as restrições para viagens domésticas.
Cada estado e territórios pode adotar suas próprias restrições de viagem.
Você é responsável por cumprir as restrições e requisitos de viagem que se aplicam a
você.
Se você não puder fornecer evidências médicas aceitáveis, talvez seja necessário
solicitar uma isenção de viagem para viajar para a Austrália.

Testes de COVID-19
Um resultado negativo do teste de COVID-19 é necessário para entrar ou transitar pela
Austrália.
Você deve fornecer provas de um dos seguintes




um teste de COVID-19 negativo de reação em cadeia da polimerase (PCR) ou
outro teste de amplificação de ácido nucleico (NAAT) realizado dentro de 3 dias
antes da partida programada do seu voo,
um atestado médico como prova de um teste rápido de antígeno (RAT) negativo,
realizado sob supervisão médica dentro de 24 horas antes da partida programada
do seu voo, deve ser fornecido à sua companhia aérea no momento do check-in.

Se seu voo estiver atrasado, você ainda será considerado como tendo cumprido os
requisitos do teste antes da partida. Você não precisará de um novo teste.
No entanto, se o seu voo for remarcado ou cancelado, você precisará fornecer evidências
de um teste PCR COVID-19 negativo realizado no máximo 3 dias antes do voo remarcado
ou um RAT realizado dentro de 24 horas antes do voo remarcado.
Você pode encontrar informações sobre as evidências que precisa fornecer no site do
Departamento de Saúde. Isso inclui:


Requisitos de teste COVID-19, incluindo
o testes aceitáveis
o as provas específicas exigidas
o uma lista de países com prazos estendidos para testes
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o uma lista de países isentos de testes antes da partida
o que fazer se o resultado do seu teste for positivo quando você teve e se
recuperou do COVID-19

Você é responsável por verificar os requisitos de teste e comprovação de vacinação para
todos os países para os quais transita e viaja.
A maioria dos estados e territórios também exige que você faça um teste COVID-19 logo
após a chegada. Para mais informações, veja os requisitos de entrada de estado e
território.
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