ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA ‐ EMISSÃO ONLINE
O Certificado Veterinário Internacional – CVI para os Estados Unidos da América está disponível para emissão
online. Para saber mais detalhes de como solicitar e receber o documento inteiramente online acesse o Portal de
Serviços do Governo Federal e no campo de pesquisa “Do que você precisa?” escreva: Viajar para outro país com seu
cão ou gato (CVI). Você então será direcionado para uma página com explicações gerais sobre o sistema e como
cadastrar sua solicitação, acompanhar o processo e receber o CVI, além de outras informações.
Se preferir, clique no botão abaixo e será direcionado diretamente para página de solicitação.

INFORMAÇÕES GERAIS PARA EMISSÃO DO CVI ONLINE
Para a emissão online do CVI são necessários os documentos abaixo descritos já disponibilizados em arquivos em formato
PDF ou nos formatos‐padrão de imagem (Exemplo: JPG, BMP E PNG):
1.
2.
3.
4.

Atestado de Saúde;
Comprovante de Vacina;
Autorização (ou *Declaração conforme o modelo sugerido no item 3.1);
Cópia do documento de identificação (RG/CPF/Passaporte) com assinatura legível se o
responsável pelo envio não for o proprietário descrito na Carteira de Vacina.

Para evitar atrasos na emissão devido a necessidade de correções da documentação é de extrema importância que você
se certifique que o Atestado de Saúde, o Comprovante de Vacina e a Autorização ou a Declaração sejam emitidos
conforme o indicado a seguir.
1.

ATESTADO DE SAÚDE:
I. O Atestado de Saúde para os EUA deve conter:
a. Dados completos do tutor/proprietário (com endereço no Brasil);
b. Dados completos do animal;
c.
Endereço completo e telefone do médico veterinário;
d. Informações referentes à vacina antirrábica, ou no campo de observação informar que animal
está em dia com esquema vacinal e que se encontra anexada a carteirinha de vacina; e
e. Deve constar a seguinte declaração: “O animal foi examinado e não apresenta sinais de doenças
infectocontagiosas e parasitárias, e encontra‐se livre da presença de miíases.”
II. Além dos itens acima o Atestado de Saúde também deve atender as seguintes exigências:
 Ter sido emitido até 5 dias antes da data do embarque;
 Ter sido datado no dia do exame clínico; e
 Estar assinado e carimbado pelo Médico Veterinário (carimbo legível).
III. Também é recomendado o uso do modelo de Atestado de Saúde disponível no site do MAPA.
 Modelo de Atestado de Saúde editável

2.

COMPROVANTE DE VACINA
I. Conforme a Resolução CFMV 844/06 no comprovante de vacina deve constar:
a. Os dados completos do proprietário,
b. Os dados completos do animal,
c.
Os seguintes dados da vacina:
i. data de aplicação;
ii. data do reforço necessário;
iii. nome da vacina;
iv. fabricante;
v. validade da vacina; e
vi. lote
d. Data, carimbo e assinatura do médico veterinário, e
e. Endereço completo e telefone da clínica ou do médico veterinário.

3.

AUTORIZAÇÃO
A Autorização (ou a *Declaração no modelo sugerido) mais a cópia do documento de identificação
(RG/CPF/Passaporte) com assinatura se o responsável pelo envio não for o proprietário descrito na Carteira de
Vacina devem ser digitalizados em um único arquivo.

3.1. *Modelo de Declaração sugerido:
DECLARAÇÃO
Eu, (nome completo do proprietário) portador (a) do documento número (preencher com RG/CPF ou Passaporte)
conforme cópia em anexo, residente na (endereço completo: rua/avenida, número, complemento, cidade, estado e país)
autorizo o Sr. (a) (nome completo de quem irá transportar ou despachar o animal) portador do documento (preencher
com RG/CPF ou CNH ou Passaporte), residente na (endereço completo: rua/avenida, número, complemento, cidade,
estado e país) a solicitar, emitir, retirar, despachar, transportar e/ou acompanhar meu animal: (nome, espécie, raça) para
o (país de destino).
Data:______________ Assinatura:______________________

REQUISITOS PARA INGRESSO NOS EUA


Realização de vacinação contra raiva com pelo menos 30 dias antes do ingresso aos EUA se primo‐vacinados.



Cães adultos com mais de 15 meses de idade que tenham recebido vacina de raiva não antes dos três meses
de idade e que a vacina tenha expirado podem ser exportados aos EUA imediatamente com o reforço da vacina,
sem ter que aguardar os 30 dias.

OUTRAS INFORMAÇÕES


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.



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.



A vacina contra raiva é obrigatória para cães. Filhotes com menos de três meses de idade não devem ser
vacinados e, portanto, não podem ingressar aos Estados Unidos. Dessa forma, a idade mínima para viajar aos
Estados Unidos é de quatro meses.

LINKS RELEVANTES PARA CONSULTA


http://www.cdc.gov/importation/bringing‐an‐animal‐into‐the‐united‐states/index.html



https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet‐travel/bring‐pet‐into‐the‐united‐states



http://www.agricultura.gov.br/animal/animais‐de‐companhia/transporte‐internacional

