
 
 

PASSO A PASSO PARA SOLICITAÇÃO DA EMISSÃO DIGITAL DO CERTIFICADO 
INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO OU PROFILAXIA CONTRA A FEBRE AMARELA - CIVP 

 
 

Os navegadores recomendados são: Chrome, Firefox, Safari e Microsoft Edge. A solicitação pode ser feita em dispositivos 

móveis (iOS e Android). 

1º PASSO: Fazer a solicitação de emissão do Certificado Internacional de Vacinação por meio do link abaixo ou QR 

Code. 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-o-certificado-internacional-de-vacinacao-e-profilaxia 

 

Clique em SOLICITAR 

2º PASSO:  

*Quando já possui cadastro: Digite o CPF e senha cadastrados. Repita o 1º PASSO e Prossiga para o 4º PASSO.  

*Quando não possui cadastro: Clique em cadastrar, efetue o cadastro, responda as informações solicitadas, clique em 

continuar. Deve ser selecionada a opção de envio do código de validação (por SMS ou pelo e-mail cadastrado). 

3º PASSO: Após confirmação ou validação do código, deverá ser criada uma senha de acesso. REPITA O 1º PASSO 

(digitando o CPF e senha cadastrados). 

4º PASSO: PREENCHER os dados pessoais − ANEXAR arquivo de imagem ou cópia digitalizada do documento oficial (ex.: 

Carteira de Identidade, passaporte, entre outros disponíveis no sistema) − PREENCHER os dados da vacina - ANEXAR 

arquivo de imagem ou cópia digitalizada do comprovante de vacinação nacional (carteira ou cartão de vacina), o qual deve 

ser preenchido corretamente com: identificação do viajante vacinado, data de administração, fabricante e lote da vacina, 

assinatura do profissional que realizou a aplicação, identificação da unidade de saúde onde a vacina foi aplicada. 

OBS.:  Caso os dados de identificação da pessoa vacinada estejam no verso, ou em outra folha da carteira ou cartão vacinal, 

a imagem com esses dados e a outra imagem com os dados da vacina deverão ser anexadas. 

5º PASSO: Após preencher os dados e anexar os arquivos, a solicitação deverá ser finalizada. Um e-mail será encaminhado, 

automaticamente, informando o número da solicitação.  Para acompanhamento da resposta com o resultado da análise, o 

sistema deverá ser acessado por meio do CPF e senha cadastrados, e/ou será enviada pelo e-mail cadastrado em até 10 

dias úteis após a solicitação.  

Quando deferido, o certificado (CIVP), em pdf, será encaminhado, em anexo ao e-mail cadastrado, que deverá ser 

IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL A4, assinado pelo próprio viajante no campo localizado no cabeçalho do documento 

onde está escrito: “Cuja assinatura segue:”  

Quando indeferido, o site deve ser acessado (com CPF e senha), corrigir a situação apontada e reenviar a solicitação. 

OBS.: O certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia Contra a Febre Amarela deve ser impresso com a assinatura 

digital localizada nas margens da folha A4. 

Para dúvidas, orientações, sugestões ou reclamações utilize os seguintes canais de atendimento: 

Telefone: 0800-642-9782 ou demais canais de atendimento acesse: http://portal.anvisa.gov.br/contato 
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