
Proposta CE.US.AV.AC.JUN.20 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 

 1 

 
CERTIFICADO ZOOSANITÁRIO PARA EXPORTAÇÃO COMERCIAL DE PÁSSAROS ORNAMENTAIS DO BRASIL 

PARA OS ESTADOS UNIDOS / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR EXPORT OF COMMERCIAL 
ORNAMENTAL BIRDS FROM BRAZIL TO UNITED STATES  

 
 

AUTORIDADE VETERINÁRIA / VETERINARY AUTHORITY: MAPA 

Nº DO CERTIFICADO / CERTIFICATE Nº:  

DATA DA EMISSÃO DO CERTIFICADO / DATE OF ISSUE OF THE 
CERTIFICATE: 

 

 
O certificado zoosanitário tem a validade de 30 dias a partir da data de emissão / This health certificate is 
valid for 30 days from the day of issuance. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION 
 
Este certificado atesta que os animais abaixo descritos cumprem com os requisitos veterinários para 
importação comercial de pássaros ornamentais estabelecidos pelos Estados Unidos / This is to certify that 
the animals described herein comply with veterinary requirements for the commercial importation of 
ornamental birds established by United States. 
 

QUANTIDADE / QUANTITY ESPÉCIES / SPECIES 

  

  

  

  

  

  

  

 
2. ORIGEM / ORIGIN 
 

País exportador / Country of export 
 

BRAZIL 

  

Local de embarque / Place of shipment: 
 

 

Meio de transporte / Means of transportation: 
 

 

Nome e endereço do exportador / Name and address 
of exporter:  
 

 

Nome e endereço do estabelecimento de procedência 
/ Name and address of the establishment of origin: 
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3. DESTINO / DESTINATION 

 
País de destino / Country of destination 
 

UNITED STATES 

Nome e endereço do importador / Name and 
address of importer: 
 

 

Nome e endereço do estabelecimento de destino / 
Name and address of destination premise: 
 

 

 
4. INFORMAÇÕES SANITÁRIAS / HEALTH INFORMATION 
 
O médico veterinário official, abaixo assinado, certifica para fins desta exportação que: / The undersigned 
official veterinarian certifies for the purposes of this exportation that: 
 
4.1. Os pássaros exportados foram inspecionados pelo veterinário emissor deste certificado zoosanitário 

dentre os 30 dias anteriores ao embarque / Exported birds were examined by the veterinarian issuing 
the certificate within 30 days prior the exportation. 

 
4.2. Os pássaros exportados não apresentavam evidências de doenças aviárias de notificação obrigatória 

no momento da inspeção / The birds showed no evidence of communicable disease of poultry at the 
momento of inspection. 

 
4.3. Os pássaros exportados não são originados de bandos ou tiveram contato com qualquer pássaro ou 

ave doméstica originada de zona controlada devido a ocorrencia da doençad de Newcastle e 
Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) nos período de 90 dias anteriores a exportação / The 
exported birds did not originate from flocks nor had contact with any birds or poultry originated from a 
control zone due outbreaks of Newcastle or Highly Pathogenic Avian Influeanza (HPAI) in the 90 days 
preceding the exportation. 

 
4.4. Os pássaros exportados não foram vacinados contra qualquer subtipo de influenza aviária H5 ou H7 

/ The exported birds were not vaccinated against any H5 or H7 subtype of avian influenza. 
 
4.5. Os pássaros exportados não foram vacinados contra a doença de Newcastle / The exported birds 

were not vaccinated against Newcastle disease. * 
 

OU / OU 
 
Os pássaros exportados foram vacinados contra a doença de Newcastle (paramixovírus aviário) pelo 
menos 21 dias antes da exportação, usando vacinas que não contêm cepas velogênicas do vírus da 
doença de Newcastle / The exported birds has been vaccinated against Newcastle disease (avian 
paramyxovirus) at least 21 days prior to export, using vaccines that do not contain any velogenic 
strains of Newcastle disease virus. * 
 
*Riscar o que não se aplica / Strikethrough20111970 the option that does not apply. 
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5. TRANSPORTE / TRANSPORTATION 
 
5.1. O carregamento com os pássaros exportados não transitaram por regiões onde foram notificados 

casos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) / The shipment containing the exported 
birds did not transit through regions with notifications of the occurrence of highly pathogenic avian 
influenza. 

 
5.2. Os pássaros exportados foram acondicionadas no local de origem em contêineres novos ou 

adequadamente desinfetados / The birds were placed in new or appropriately sanitized packing 
materials at the premises from which the export process began. 

 
6. DO EMBARQUE / EMBARKATION 
 
Os pássaros exportados foram inspecionados pela autoridade veterinária do país exportador dentre as 
24 horas anteriores ao embarque e não apresentaram evidências de doenças transmissíveis de aves. / 
The exported birds were inspected by the veterinary authority of the exporting country within the 24 
hours prior to departure and did not present evidence of communicable diseases of poultry. 
 

DATA DA INSPEÇÃO VETERINÁRIA ANTERIOR AO 
EMBARQUE/ DATE OF VETERINARY INSPECTION 
PRIOR EMBARKATION: 

 

DATA DA EMBARQUE / DATE OF EMBARKATION 
 

 

 
Nota: Embarque com 5 animais ou menos deve ser importado como pássaros de companhia / Shipments 
which consists of 5 birds or less shall be imported as pet birds. 
 
LOCAL E DATA DA EMISSÃO DO CERTIFICADO / PLACE AND DATE OF EMISSION OF HEALTH CERTIFICATE 
 

CARIMBO OFICIAL / Official Stamp: 

 

 _______________________________________________________________ 

 CARIMBO E ASSINATURA DO MÉDICO VETERINÁRIO OFICIAL 

 Stamp and signature of official veterinarian 


