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Gestantes podem 
viajar de avião? 
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As gestantes podem viajar de avião, as viagens aéreas 

são seguras até 36 semanas de gestação. As viagens em 

aeronaves adequadamente pressurizadas não oferecem 

qualquer risco, não alterando os sinais vitais da gestante e 

do bebê. O voo também não está relacionado ao aumento 

da incidência de ruptura prematura de membranas ou ao 

descolamento prematuro de placenta. Os níveis de 

radiação recebidos durante uma viagem aérea não causam 

efeitos ao feto. 

Entretanto, as regulamentações e decisões de viagens 

aéreas para gestantes são determinadas pelas próprias 

companhias aéreas, cujos limites de idade gestacional para 

viagens, bem como outras restrições, estão disponíveis 

para consulta em suas respectivas páginas na internet. O 

tempo de gestação é o considerado na data de embarque e 

não o da data de reserva ou compra da passagem. 

A maioria das companhias aéreas exige atestado 

médico a partir da 28ª semana para gestações simples e a 

partir da 26ª ou 28 ª semana para gestações múltiplas. A 

partir da 32ª semana, é exigido o preenchimento de um 

formulário específico fornecido pelas companhias aéreas 

(MEDIF). O formulário deve ser enviado com 

antecedência mínima de 72 horas do horário previsto de 

partida do voo. A partir da 38ª semana, o embarque é 

permitido apenas em casos de extrema necessidade com 

acompanhamento médico. 

  

RECOMENDAÇÕES 
Antes do voo: consultar as regras de transporte da 

companhia aérea às gestantes; realizar avaliação médica, 

buscando a compensação de possíveis anemias antes da 

viagem; evitar dieta produtora de gases nos dias anteriores 

à viagem. 

 

Durante o voo: evitar o uso de roupas apertadas; manter 

o cinto afivelado e posicionado sobre a pelve logo abaixo 

da barriga durante toda a viagem (preferência pelo cinto 

de três pontos); manter-se bem hidratada. Nos voos com 

duração superior a quatro horas, fazer exercícios leves 

com as pernas a cada hora para evitar a imobilidade 

prolongada; podem ser utilizadas meias elásticas. Embora 

haja compensação fisiológica em ambientes pressurizados 

e de altitude elevada, oxigênio suplementar deve ser 

administrado às gestantes que não tolerarem as alterações 

do ambiente da aeronave (gestantes com anemia 

falciforme, anemia severa ou insuficiência cardíaca, por 

exemplo). 

  

RESTRIÇÕES 

 Mulheres com gestações de alto risco que podem 

apresentar complicações durante o voo devem evitar viajar 

de avião. A viagem deve ser evitada caso a gestante 

apresente dores ou sangramento antes do embarque; as 

viagens longas não devem ser realizadas por pacientes 

com gestações múltiplas, incompetência istmo cervical, 

atividade uterina aumentada ou com história de parto 

prematuro prévio. Viagens para regiões de grandes 

altitudes (acima de 2400 metros) podem trazer problemas 

aos mecanismos de adaptação à hipóxia e devem ser 

evitadas, principalmente em gestações de alto risco. 

Gestação ectópica é contraindicação para o voo. Não há 

restrições no pós-parto imediato ou tardio para a mãe, no 

entanto, recomenda-se adiar a viagem do recém-nascido 

na primeira semana de vida, em vista da sua fragilidade 

inerente ao período. 
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