
 

 

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

PARIS, FRANCE 

INFORMAÇÃO SOBRE O EXAME MEDICO OBRIGATÓRIO 

 

Antes da aprovação do visto, cada candidato ao visto de imigração deve submeter-se a um exame 

médico obrigatório, junto de um médico aprovado pelo Consulado. A consulta com esse médico, 

antes da entrevista, deve ser directamente marcada pelos candidatos ao visto.  

 

A Embaixada dos Estados Unidos conta com dois médicos autorizados em Portugal, que falam 

Português e Inglês: 

Dra. Marta Monteiro 
Clínica do Campo Grande  
Campo Grance 54A 
1700-093 Lisboa (Portugal) 
Telefone: (+351) 21 040 55 00 
Fax: (+351) 21 797 44 81 
Email : clinica@hslouis.pt  
 

Dr. Dionisio Medeiros Faria e Maia 
Clínica do Bom Jesus  
Avenida Príncipe de Mónaco 
9500-237 Ponte Delgada 
Açores (Portugal) 
Telefone: (+351) 296 28 53 52 / (+351) 91 
753 86 54 
Email : dionisiofariamaia@gmail.com 

 
http://www.hslouis.pt/activeapp/wp-content/uploads/2017/02/lista_para_exames_visto_USA_pt.pdf 

 
 
O visto não será processado até o Consul rever os resultados do exame médico de cada 

candidato. 

No dia do exame médico, os candidatos terão que apresentar o boletim de vacinas, eventual 

medicação crónica e relatório(s) do seu médico de família ou especialista no caso de sofrerem de 

patologias crónicas, Qualquer vacina requerida poderá ser obtida através do médico aprovado. 

 

Os honorários são os seguintes:  

 

Dra. Marta Monteiro (Lisboa)  Dr. Dionisio M. Faria e Maia (Azores) 

Adultos * 224.00 euros  Adultos * 175.00 euros 

Crianças (menores de 15 anos) ** 77.50 euros  Crianças (menores de 15 anos) ** 175.00 euros 

   TB Exame 175.00 euros 

 

(*) Inclui exame médico completo, radiografia do tórax, exames de sangue e urina obrigatórios 
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(**) As crianças não precisam fazer os exames de sangue, urina e a radiografia, salvo indicação 

médica contraria após a consulta 

 

 

Os candidatos devem efectuar o pagamento dos honorários médicos junto do médico no acto da  

consulta médica. 

Os candidatos podem também efectuar a consulta em Paris junto de um dos médicos 

autorizados.  

Os requisitos para a vacinação estão disponíveis no seguinte web site: 

http://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/laws-regs/vaccination-immigration/revised-

vaccination-immigration-faq.html 
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