MERCOSUL
(Argentina, Paraguai* e Uruguai)
Documentação Geral
- Conforme Item Documentação Básica necessária para emissão de CZI.
Exigências Específicas
a) Atestado de Saúde
No atestado de saúde deverão constar as seguintes declarações:
- que o animal não apresenta sinais clínicos de doenças, sem evidências de
parasitoses e que está apto à transferência ao país de destino; e
- que o animal foi submetido, nos últimos 15 (quinze) dias, a um tratamento
eficaz de amplo espectro contra parasitas internos e externos, indicando as
seguintes informações:
- Data de administração do antiparasitário interno (dia/mês/ano);
- Laboratório/Nome comercial:
- Princípio ativo do produto:
- Data de administração do antiparasitário externo (dia/mês/ano);
- Laboratório/Nome comercial:
- Princípio ativo do produto:
Além disso, deverão constar informações sobre:
- tratamentos veterinários aos quais os animais foram submetidos nos últimos 3
(três) meses, indicando as seguintes informações:
- Diagnóstico presuntivo:
- Data de administração do produto (dia/mês/ano);
- Laboratório/Nome comercial;
- Princípio ativo do produto.
- imunizações vigentes contra outras doenças, indicando as seguintes
informações:
- Nome comercial da vacina;
- Doença;
- Laboratório fabricante;
- Nº de partida ou lote;
- Data da vacinação.
b) Carteira de Vacinação
- Para animais com mais de 90 (noventa) dias de idade, é exigido que a vacinação
antirábica tenha sido realizada e encontra-se dentro do período de validade;
- No caso de animais primovacinados, a viagem somente será autorizada após
transcorridos 21 (vinte e um) dias da aplicação da vacina contra raiva.
- Para animais com menos de 3 meses não é exigida Carteira de Vacinação;
- Os animais com menos de 3 (três) meses de vida poderão transitar para países do
Mercosul quando for comprovado à autoridade veterinária:
i) que a idade do animal é menor de 90 (noventa) dias; e
ii) que o animal não esteve em nenhuma propriedade onde tenha ocorrido caso
de raiva urbana nos últimos 90 (noventa) dias, tendo como base a declaração do
proprietário e/ou as informações epidemiológicas oficiais.
Informações Gerais

* Temporariamente suspenso

a) O CZI será válido por um período de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir
da data da sua emissão, para o ingresso ou retorno aos países do MERCOSUL.
b) O exame clínico deverá ser realizado 10 (dez) dias anteriores à data de emissão do
CZI;
c) Não há exigência de sorologia para pesquisa de anticorpos contra raiva;
d) Não há exigência de quarentena ou outra medida sanitária que a autoridade
veterinária oficial brasileira considere apropriada, desde que atendidas todas as
normas sanitárias e documentais.
e) Nos casos de chegada a um ponto de ingresso, de um animal que não cumpra com
os requisitos sanitários estabelecidos, a Autoridade Veterinária poderá adotar as
medidas sanitárias que considere apropriadas para salvaguardar sua condição
zoossanitária.
f) Os gastos e/ou perdas de qualquer natureza, resultantes do não cumprimento
parcial ou total dos requisitos estabelecidos, correrão por parte do
proprietário/responsável pelo animal.

* Temporariamente suspenso

