ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Documentação Geral
- Conforme Item Documentação Básica necessária para emissão de CZI
Exigências Específicas
a) Atestado de saúde:
- Com as seguintes declarações:
- que o animal não apresenta sinais de doenças infecto-contagiosas e
parasitárias;
- que o animal foi inspecionado não sendo encontrados sinais de miíases
nos últimos cinco dias.
b) Carteira de Vacinação
- Realização de Vacinação contra Raiva com pelo menos 30 dias antes do
ingresso nos EUA;
- Filhotes com idade inferior a 3 meses ficarão em quarentena (no país de destino)
até apresentarem idade suficiente para serem vacinados e por mais 30 dias após
a vacinação.
Informações Gerais
- Para cães, o exame clínico deverá ser realizado, pelo Fiscal Federal
Agropecuário, 05 (cinco) dias antes do embarque;
- Para gatos, o exame clínico deverá ser realizado, pelo Fiscal Federal
Agropecuário, 10 (dez) dias antes do embarque;
- Os gatos estão sujeitos às exigências locais de vacinação, bem como à inspeção
no ponto de entrada para evidências de doenças que podem ser transmitidas para
humanos;
- Não existe exigência de sorologia;
- Não existe exigência de tratamentos específicos.
- Animais destinados ao estado do Hawaii e ao território de Guam estão sujeitos
aos requisitos de quarentena desses locais.
- Animais de raças usadas no manejo de animais (ex: Colies, “shepherds”) estão
sujeitos à quarentena no local de entrada por tempo suficiente para determinar
que os animais estão livres de endoparasitas, como por exemplo, Echinococcus
granulosus.

- Para os casos de animais não acompanhados de comprovação da vacinação de
raiva, incluindo animais com menos de 3 meses, o proprietário poderá apresentar
o formulário específico, assumindo a responsabilidade pelo confinamento do
animal no destino, conforme explicitado no formulário. O modelo de formulário
está disponível no site http://www.cdc.gov/animalimportation/forms.html. No link,
deverá ser acessado o arquivo Confinement agreement (form CDC 75.37).

