
Viagem internacional de animal de estimação: planeje 
com antecedência e adote as medidas certas.

Em nosso site para viagens de animais de estimação você encontrará 
informações detalhadas sobre como levar o seu animal de estimação dos 
Estados Unidos para outro país (exportar) e trazê-lo aos Estados Unidos 
vindo de outro país (importar). O site abrange a exportação e importação 
de certos tipos de animais de estimação, incluindo:

 • Cachorros
 • Gatos
 • Pássaros  
 • Furões
 • Coelhos

• Roedores
• Porcos-espinhos e tanreques
• Répteis
• Anfíbios

Antes de planejar fazer uma viagem internacional com o seu 
animal de estimação, acesse o nosso novo site em https://
www.aphis.usda.gov/aphis/pettravel para obter informações 
atualizadas sobre o que é exigido.

O Serviço de Inspeção Sanitária de Animais e Vegetais (APHIS, na sigla em 
inglês) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla 
em inglês) lançou um novo site dedicado a viagens internacionais de animais 
de estimação. Animais de estimação são, muitas vezes, considerados parte da 
família; contudo, viajar com o seu animal de estimação não é tão simples quan-
to apenas reservar uma passagem ou atravessar a fronteira de carro. Pode 
haver etapas muito específicas que você e o seu veterinário precisam seguir, 
como também vacinações, tratamentos e/ou exames que seu veterinário deve 
documentar.
Nós sabemos que esse processo pode ser estressante. Por isso desenvolve-
mos um novo site para orientar você e seu veterinário em cada etapa. Alguns 
países têm exigências pré-viagem que exigem planejamento antecipado e 
tempo para serem completados, então é importante começar o processo com 
antecedência..

Levar o seu animal de estimação para outro país
Os países geralmente têm exigências zoossanitárias detalhadas que devem 
ser cumpridas antes que os animais de estimação possam cruzar suas fron-
teiras. Essas regras podem variar bastante, assim, é importante descobrir 
quais são as exigências exatas para o país de destino e tipo de animal de 
estimação.

Com a ajuda do site para viagens internacionais de animais de estimação 
do APHIS, você poderá obter as informações mais atuais disponíveis para 
um país em particular. Lá você poderá encontrar também certificados 
sanitários específicos para cada país e instruções sobre como completá-los. 
Isso ajudará você e o seu veterinário a preencher os formulários correta-
mente para que sejam aceitos por agentes estrangeiros. O seu veterinário 
deve ser credenciado pelo USDA para emitir qualquer certificado sanitário 
internacional que exija endosso do APHIS.

Para ajudar você e o seu veterinário a completar o processo, o site 
também fornece:
• Perguntas frequentes e suas respostas,
• Um checklist com o passo a passo para entender  
         e se preparar melhor para as exigências 
         para viagens internacionais,
• Documentos detalhados sobre o 
         envio de animais de estimação 
         para alguns países, e

• Um link para encontrar o posto de serviços veterinários do APHIS mais
         próximo para obter assistência.

Trazer o seu animal de estimação para os Estados 
Unidos
A missão do APHIS é proteger a saúde e o valor dos recursos naturais e 
agrícolas americanos. Para impedir a entrada e a propagação de doenças 
animais estrangeiras em nosso país, animais de estimação que estejam 
entrando nos Estados Unidos vindo de outros países podem precisar 
atender às exigências específicas do APHIS. As informações sobre essas 
exigências estão disponíveis em nosso novo site. Para donos de pássaros, 
o site fornece uma lista de portos de entrada aprovados pelo APHIS e infor-
mações de contato dos nossos centros de importação animal.

Outras agências federais também têm regras para trazer animais de esti-
mação para os Estados Unidos. O nosso novo site inclui links dos sites 

destas agências para ajudar a atender a todas as necessidades de 
viagem do seu animal de estimação.  
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