
 

 

 
 
 
 
 
 

 

NUOVE REGOLE PER VIAGGIARE TRA ITALIA E BRASILE 
aggiornamento del 13 maggio 2022 

 
Per prendere visione delle normative relative agli spostamenti da/per il Brasile, fare sempre riferimento alle 
pagine informative del nostro sito al link www.iplanet.it/news oppure al link https://www.traveldoc.aero     
 

Þ OBBLIGHI DEL PASSEGGERO 
 

           SE PARTI DALL’ITALIA AL BRASILE: 
 
l’ingresso in Brasile è sempre consentito (anche per fini turistici) a patto che il viaggiatore presenti al 
vettore, o a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la seguente documentazione obbligatoria:  

1. Certificato di vaccinazione (anche in formato Green Pass), cartaceo o digitale, ottenuto con un vaccino tra 
quelli accettati dall’Anvisa, dall’OMS o dall’autorità sanitaria del proprio Paese (Jansen/Johnson&Johnson, 
Pfizer, Astrazeneca, Coronovac/Butantan, Moderna), la cui ultima dose sia stata effettuata almeno 14 giorni 
prima dell’imbarco per il Brasile   
Passeggeri che non hanno l’obbligo di presentazione del certificato di vaccinazione:   

- Cittadini brasiliani e stranieri residenti in Brasile;  
- Minori di 12 anni; 
- Passeggeri esonerati dall’obbligo vaccinale o esentati dal proprio Paese di residenza dietro 

presentazione di documentazione medica a supporto;  
§ Tutti i viaggiatori vaccinati, sia brasiliani che stranieri, sono dispensati dal presentare all’imbarco il risultato 
      negativo di un tampone;  

2. I cittadini brasiliani e gli stranieri residenti non vaccinati oltreché i viaggiatori esentati dalla vaccinazione sono 
autorizzati all’ingresso in Brasile presentando il risultato negativo (in inglese o portoghese) di un test 
antigenico rapido o molecolare RT-PCR, per mezzo di tampone, non più vecchio di 24 ore rispetto alla 
partenza dall’Italia. I passeggeri in regola con la vaccinazione non sono tenuti a presentare alcun tipo di test 
per la rilevazione del Covid. N.B. Ai cittadini stranieri non vaccinati e per i quali è prevista la vaccinazione, non 
sarà consentito l’ingresso in Brasile nemmeno presentando l’esito negativo del tampone. 

3. Al momento, l'unico formulario obbligatorio da presentare all'imbarco è soltanto per chi arriva o fa scalo in 
Spagna e non è in possesso di EU Digital COVID Certificate (https://www.spth.gob.es) 

 
 
            La compilazione del formulario Anvisa (DSV, Declaração de Saúde do Viajante) non è più necessaria. 
 
N.B. L’esito dell’eventuale tampone per chi parte dall’Italia verso il Brasile non può essere presentato in formato 
green-pass, ma deve essere obbligatoriamente prodotto in formato di referto del laboratorio/farmacia (digitale o 
stampato, rigorosamente in inglese). Le autorità brasiliane non riconoscono il green pass europeo per cui non 
accettano il risultato del tampone in quel formato, ma esigono il referto su carta intestata del laboratorio/farmacia. 
Presentarsi al check-in con quel tipo di documento (formato green pass europeo) espone al rischio di non essere 
imbarcati. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

              SE PARTI DAL BRASILE ALL’ITALIA: 

l’ingresso in Italia è sempre consentito (anche per fini turistici) a patto che il viaggiatore presenti al 
vettore, o a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la seguente documentazione obbligatoria:  

1. Una, a scelta, tra le seguenti certificazioni verdi: 
a. Certificazione del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’effettuazione della dose booster secondo 

i piani vaccinali dei Paesi di rilascio con vaccini autorizzati dall’EMA (Jansen/Johnson&Johnson, Pfizer, 
Astrazeneca, Moderna); validità ciclo primario 9 mesi e dose booster senza limite predefinito; il Ministero della 
Salute ha chiarito che ai fini del riconoscimento della validità del ciclo vaccinale è sufficiente che la terza 
dose sia somministrata con vaccino riconosciuto dall'EMA; la certificazione dovrà obbligatoriamente essere 
in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Se presentata in un’altra lingua dovrà essere accompagnata 
da traduzione giurata in italiano. In caso di ciclo vaccinale completato in Brasile, rigorosamente con uno dei 
vaccini sopra indicati almeno per la terza dose, si consiglia di scaricare il certificato dal Portale Conecte Sus 
(https://conectesus-paciente.saude.gov.br/menu/home-default) direttamente in lingua inglese.  

b. Certificazione di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (con validità 180 giorni dal tampone 
positivo), obbligatoriamente accompagnata da una traduzione giurata in italiano;  

c. Certificazione di avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del 
ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo, obbligatoriamente 
accompagnata da una traduzione giurata in italiano; 

d. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, per mezzo di tampone, rispettivamente entro le 48 o 72 
ore prima dell’ingresso in Italia. Il risultato del test dovrà obbligatoriamente essere in italiano, inglese, francese, 
spagnolo o tedesco. Se presentato in un’altra lingua dovrà essere accompagnato da traduzione giurata in 
italiano. Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati 
dall’effettuazione del test molecolare o antigenico; 

2. Al momento, l'unico formulario obbligatorio da presentare all'imbarco è soltanto per chi arriva o fa scalo in 
Spagna e non è in possesso di EU Digital COVID Certificate (https://www.spth.gob.es)  

 
N.B. In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni verdi di cui sopra, il viaggiatore dovrà effettuare 
una quarantena di 5 giorni all’indirizzo comunicato nel formulario e dovrà sottoporsi ad un test antigenico o 
molecolare per mezzo di tampone alla fine della stessa. Inoltre, il viaggiatore sarà tenuto a comunicare il proprio 
ingresso in Italia all’ASL di competenza. 

 
ATTENZIONE: si consiglia sempre di munirsi di mascherine protettive di tipo FFP2 e in numero adeguato 
alla durata del viaggio 
 
N.B. LE NORMATIVE DEI VARI PAESI SONO IN CONTINUA EVOLUZIONE PER CUI È FATTO OBBLIGO AL 
PASSEGGERO DI CONTATTARCI NELLE 48 ORE PRECEDENTI ALLA PARTENZA PER RICONFERMARE GLI ORARI 
E LE CONDIZIONI DEL PROPRIO VIAGGIO  
 
Fonti ufficiali: 

§ Orientamento per i viaggiatori > http://a9659e5.contato.site/2C916  
§ Portaria interministeriale n. 670 > http://a9659e5.contato.site/1FA44  
§ Ministero della Salute Italiano > http://a9659e5.contato.site/D7179  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

NOVAS REGRAS PARA VIAJAR ENTRE ITÁLIA E BRASIL 
atualização do dia 13 de maio de 2022 

Þ OBRIGAÇÕES DO VIAJANTE 

                 SE VOCÊ ESTÁ VIAJANDO DA ITÁLIA PARA O BRASIL: 

A entrada no Brasil é sempre permitida (inclusive para fins de turismo), desde que o viajante 
apresente a seguinte documentação obrigatória a companhia aerea ou a qualquer pessoa 
designada para realizar as devidas averiguações:  

1. Obrigação de apresentar o comprovante de vacinação, impresso ou em meio eletrônico, obtido com vacinas 
aceitas pela Anvisa, pela OMS ou pela autoridade sanitária do seu país (Jansen/Johnson & Johnson, Pfizer, 
Astrazeneca, Coronovac/Butantan, Moderna), cuja última dose foi tomada pelo menos 14 dias antes do 
embarque para o Brasil  
Passageiros que não têm obrigação de apresentar o certificado de vacinação:  

a. Cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil;  
b. Crianças menores de 12 anos;  
c. Passageiros com condição de saúde que contraindique a vacinação, desde que atestada por laudo médico e 

passageiros não elegíveis para vacinação isentos do seu país de residência;  
§ Vacinados brasileiros e estrangeiros estão dispensados da apresentação de documento comprobatório de 

realização de teste para Covid-19, com resultado negativo ou não detectável; devem apenas apresentar à 
companhia aérea, antes do embarque, o comprovante de vacinação, impresso ou em meio eletrônico; 

§ Apenas os viajantes isentos da vacinação (atestado por laudo médico ou outro tipo de documentação), desde 
que brasileiros e estrangeiros residentes no território brasileiro não vacinados, devem apresentar à companhia 
aérea, antes do embarque, o documento comprobatório de realização de teste para Covid-19 (em inglês ou 
português), com resultado negativo ou não detectável, do tipo teste de antígeno ou laboratorial RT-PCR 
realizado um dia antes do momento do embarque. Estrangeiros não completamente vacinados permanecem 
impedidos de ingressar em território nacional (ressalvadas as exceções). 

2. No momento, o único formulário obrigatório a ser apresentado no embarque é apenas para quem chega ou 
transita pela Espanha e não possui o EU Digital COVID Certificate (https://www.spth.gob.es) 

 
           O preenchimento do formulário da Anvisa (DSV, Declaração de Saúde do Viajante) não é mais necessário. 

N.B. O resultado do teste para quem viaja da Itália para o Brasil não pode ser apresentado em formato green-pass, 
mas deve ser produzido no formato de laudo de laboratório/farmácia (digital ou impresso, obrigatoriamente em 
inglês). As autoridades brasileiras não reconhecem o green-pass europeu por isso não aceitam o resultado do teste 
nesse formato, mas exigem o laudo em papel timbrado do laboratório/farmácia. Aparecer no check-in com esse tipo 
de documento (formato de green-pass europeu) expõe você ao risco de não ser aceito no embarque. 

 

 



 

 

 
 

 

                 SE VOCÊ ESTÁ VIAJANDO DO BRASIL PARA ITÁLIA: 

A entrada na Italia é sempre permitida (inclusive para fins de turismo), desde que o viajante 
apresente a seguinte documentação obrigatória a companhia aerea ou a qualquer pessoa 
designada para realizar as devidas averiguações: 

1. Uma entre as seguintes certificações verdes: 
a. Certificado da conclusão do ciclo de vacinação primária ou da dose de reforço de acordo com os planos de 

vacinação dos países emissores, com vacinas autorizadas pela EMA (Jansen / Johnson & Johnson, Pfizer, 
Astrazeneca, Moderna); validade do ciclo primário 9 meses e da dose de reforço não tem limite pré-definido; 
o Ministério da Saúde esclareceu que para fins de reconhecimento da validade do ciclo vacinal é suficiente que 
a terceira dose seja administrada com uma vacina reconhecida pela EMA; a certificação deve ser em italiano, 
inglês, francês, espanhol ou alemão. Se apresentado em outro idioma, deve ser acompanhado de tradução 
juramentada para o italiano. Quando o ciclo vacinal é concluído no Brasil com uma das vacinas acima citadas 
recomenda-se de baixar o certificado em língua inglês diretamente no portal Conecte Sus (https://conectesus-
paciente.saude.gov.br/menu/home-default); 

b. Atestado de recuperação da Sars-Cov-2 (válida por 180 dias a partir do teste positivo), obrigatoriamente 
acompanhado de tradução juramentada para o italiano;  

c. Atestado de recuperação da Sars-Cov-2 obtido após a inoculação da primeira dose da vacina ou após do 
primeiro ciclo de vacinação completo ou após a inoculação da dose de reforço, obrigatoriamente 
acompanhado de tradução juramentada para o italiano; 

d. Documento comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo Sars-Cov-2 (covid-19) com 
resultado negativo ou não detectável, do tipo teste de antígeno realizado dentro das 48 horas antes da chegada 
na Itália ou de teste molecular (RT-PCR) realizado dentro das 72 horas antes da chegada na Itália. O resultado 
do teste deve ser apresentado em língua italiana, inglês, francês, espanhol ou alemão. Se apresentado em 
outro idioma, deve ser acompanhado de tradução juramentada para o italiano. 

2. No momento, o único formulário obrigatório a ser apresentado no embarque é apenas para quem chega ou 
transita pela Espanha e não possui o EU Digital COVID Certificate (https://www.spth.gob.es) 
  

N.B. em caso de não apresentação de uma das certificações verdes acima referidas, o viajante terá de cumprir uma 
quarentena de 5 dias na morada informada no formulário e será obrigado a realizar após este prazo, teste Swab nasal 
antígeno ou teste swab nasal molecular RT-PCR. Além disso, o viajante deverá informar a sua entrada ao competente 
órgão territorial ASL. 

ATENÇÃO: devido as medidas restritivas dos países, sugerimos o uso de máscaras de proteção 
exclusivamente do tipo FFP2 e em número adequado para a duração da viagem 

N.B. AS REGRAS DOS PAÍSES ESTÃO SEMPRE EVOLUINDO, PORTANTO, O PASSAGEIRO É OBRIGADO A 
ENTRAR EM CONTATO CONOSCO NAS 48 HORAS ANTES DA VIAGEM PARA CONFERIR HORÁRIOS E 
CONDIÇÕES 

Fontes oficiais: 
• Orientação aos viajantes > http://a9659e5.contato.site/2C916   
• Portaria Interministerial n. 670 > http://a9659e5.contato.site/1FA44   
• Ministério da Saúde Italiano > http://a9659e5.contato.site/D7179   

 
 
 

 


