Obs.: Se possível, imprima esse documento para te auxiliar no seu processo.
EXAME MÉDICO PARA IMIGRAÇÃO NOVA ZELANDIA
1. Localização
SGAS 915 Sul, Edifício "Advance 2"
Sala S1. 22 (sala 22, no subsolo 1).
Brasília, D.F.
CEP:70.390-150
Bairro: Asa Sul
TELEFONE (61) 3245- 3133
EMAIL: contato@raomd.com.br
 Referência: ao dirigir no sentido norte-sul, vire a direita, logo antes da
"pirâmide" da LBV (Legião da Boa Vontade)
 Aplicativo Uber ou Waze: escreva “ SGAS 915 Advance 2nd” e o sistema
localiza o nosso endereço
 Veja o mapa que desenhamos abaixo. Nossa localização também esta
disponível no link do Google nesse nosso site (na página inicial)
2. Custo
Custo da consulta e dos exames laboratoriais será informado por e-mail
3. Agendamento
De uma forma geral conseguimos agendar a Avaliação Médica para a data que a
paciente precisa. Temos disponibilidade para atendimento de 2º à 6º feira. Feriados
e Período de final de ano (Natal e Réveillon) poderão ter agenda mais limitada.
Por gentileza, após ler essas orientações, clique aqui. Caso você não seja
direcionado automaticamente para o email de contato, mande e-mail
contato@raomd.com.br para a marcação da consulta e informe:
I. Seu nome completo
II. Telefone para contato
III. Data desejada para a consulta.
IV. Especificar qual tipo de visto está aplicando:
“General Medical Certificate” ou "Limited Medical Certificate"
Obs. Aplicação do visto com o tempo menor ou igual a 1 ano, por
gentileza entrar em contato direto com a Clinica de Radiologia CDS
(61)3034-8213 (61) 3034-8432.
V. Se o aplicante não falar inglês ou português, solicite um interprete

VI.

Em caso de criança menor 5 anos: enviar foto do rosto (em aquivo
JPEG). Pode ser a mesma foto que consta no passaporte.
*Retornaremos por e-mail em até 24 horas no horário comercial
4. Conclusão da Avaliação Médica
No caso de normalidade do sistema eletrônico e da avaliação médica (consulta
médica, exame laboratorial e radiológico), o resultado do exame médico será,
concluído em 02 dias úteis (tempo para resultados dos exames de sangue)
5. Duração:
Chegar ao nosso consultório: 09h00min Muito importante chegar nesse horário!
Término: 18h00min
6. Mulheres:
Não podem estar no período menstrual. De preferência 5 dias antes ou 5 dias após.
Aguardar a menstruação cessar para agendar a consulta.
Devem nos avisar se estiverem grávidas.
7. Foto do rosto: Nós mesmos tiramos a foto no dia da consulta médica.
I. Cabelo atrás da orelha; remover brincos ou piercing na face/orelhas; não
sorrir; o queixo não pode ficar alto e sim reto (olhar para frente e não para
cima); não usar maquiagem.
II. Criança de 0 a 5 anos: Enviar-nos por e-mail, a foto da criança
III. Se fizer uso de óculos ou lente de contato, deverá trazê-los.
8. Dois dias antes da consulta
Suspender bebida alcoólica e suplemento alimentar que não tenha indicação
médica. Beber 2 litros de água ao dia e evitar exercício físico extremo
9. No dia da consulta
I. Beber 1 litro de água antes de chegar ao consultório (começar a beber água
ao acordar). Não precisa estar em jejum
II. Ordem de atendimento será de acordo com a ordem que a consulta foi
agenda
III. Agradecemos a sua compreensão e solicitamos que a pessoa aplicando para o
exame, traga no máximo um acompanhante se julgar necessário.
Adolescentes abaixo de 16 anos, devem ter a presença de um responsável
IV. Todos pacientes farão o exame clínico com o médico credenciado
a. Exame físico: Fornecemos um jaleco descartável que deve ser usado
durante o exame. Em caso de paciente sexo feminino, é optativo a

presença de um familiar ou a nossa secretaria pode acompanhar
durante o exame
Pacientes farão os exames (laboratoriais e/ou radiológicos) de acordo com a
idade (orientações abaixo). Entregaremos os pedidos de exame que serão
feitos em clinicas credenciadas, que ficam próximas ao nosso consultório
(distancia a pé). Clinica de Radiologia (CDS) e Laboratório Santa Paula ou
Sabin. Exames não podem ser feitos antes do dia da consulta.
APLICANTES ACIMA DE 15 anos
A. Exames de sangue (HIV, VDRL, EAS, Creatinina, HBsAG,
Sorologia para Hepatite C, Hemograma Completo,
Hemoglobina Glicada)
B. Raios-X de tórax.
CRIANCAS de 0 a 4 anos
A. Não são exigidos exames (laboratorial e radiológico)
CRIANCAS de 5 a 10 anos
A. Exame de urina (EAS)
CRIANCAS de 11 a 14 anos
A. Exame de urina (EAS)
B. Raios-X do Tórax

V.

I.

Documentos necessários:
A.
Passaporte original
B.
Identidade original.

 Imigrantes com idade de 0 a 15 anos devem ser acompanhados pelos pais ou
responsável, devido à assinatura de documento e exame clínico.
 A certidão de nascimento não é aceita. Criança deve trazer carteira de
identidade, ou obter uma se não tiver.

