
Animal Name/ 
Nome do 
Animal

Breed/ Raca Gender/
Sexo

Pelage or Birth 
markings/ 
Pelagem (color) 

Date of birth/ 
Data de 
nascimento

Number of microchip and date of 
application (opcional) / Nứmero do 
microchip e Data da aplicação
(optional) 

Location of microchip/ 
Localizacão do microchip 
(optional)

Veterinary Health Certificate for Export of  Dogs and Cats from the United States of America to Brazil 
Certificado Zoosanitario do Brasil para Importação de Animais (Cães e Gatos) Domésticos. 

Veterinary Authority/Nome da autoridade competente 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

Date Of Issue/data de emissão Certificate Number/ Número do certificado 

CERTIFICATION/ CERTIFICAÇÃO 

This is to certify that the animals described herein have been inspected and/or tested for the diseases specified, and conform to the current veterinary requirements of 
the importing country/ Isto é para certificar que os animais descritos aqui foram inspecionados e / ou testados para as doenças específicas, e em conformidade 
com as actuais exigências veterinárias do país importador. 

1. Consignor name and address/Nome do expedidor e endereço: 2. Consignee name and address/Nome do destinatário e endereço:

3. Country Of Origin/ País de origem: 

USA 
4. State Of Origin/Estado de origem: 

5. Country Of Destination/ País de destino: 
Brazil

6. 

7. Place Of Origin/ Lugar de origem: 8. Port Of Embarkation / Border Crossing/ Porto de embarque / Border Crossing:

9. Date Of Shipment: 10. Means Of Transport / Meio de transporte: 

11. 12.  

13. Description Of Commodity/ Descrição do produto: 
Dog                                 Cat

14. Date Of Inspection/ Data da inspecção: 

15. Total Quantity/ Quantidade Total: 16. 

17.: 

18. 

19. Commodities Intended Use/ Commodities uso pretendido: 20. Type Of Admission/ Tipo de Entrada:

21. Identification Of Commodities/ Identificação do animal:

1

2

3

4
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Veterinary Health Certificate for Export of  Dogs and Cats from the United States of America to Brazil 
Certificado Zoosanitario do Brasil para Importação de Animais (Cães e Gatos) Domésticos. 

Veterinary Authority 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Date Of Issue/data de emissão Certificate Number/ Número do 
certificado

Certification Statements :

The undersigned officially accredited veterinarian certifies that the animal(s) above identified / O Veterinário Oficial credenciado abaixo 
assinado certifica que o animal (is) acima identificados:  

A. Has been vaccinated against rabies* / Foi vacinado contra a raiva. 
(*In the case of a primary vaccination, vaccination must occur at least 21 days before departure)

Or/ ou

B. It was less than ninety (90) days old at the time of the issuance of this certificate. It was not vaccinated against rabies and have not been 
in any property where there has been reported cases of urban rabies in the last ninety (90) days. / É menor de 90 (noventa) dias de 
idade no momento da emissão do presente certificado, não foi vacinado contra a raiva e não esteve em nenhuma propriedade onde 
tenha ocorrido casos de raiva urbana nos últimos 90 (noventa) dias.

Name of Animal/ Nome do 
Animal

Date of vaccination 
(day/month/year)/ 
Data de vacinação 
(dia/mês/ano) 

Expiration date 
(day/month/year)
/ Data de validade 
(dia/mês/ano) 

Name of the 
Rabies vaccine / 
Nome da raiva 
vacina 

Laboratory 
producer 
(manufacturer) / 
Laboratório 
produtor: 
(fabricante) 

Batch 
number/ 
Número do 
lote 

The animal was submitted within fifteen (15) days prior to the date of issue of the health certificate to a broad-spectrum treatment
against internal and external parasites with products authorized by the Veterinary Service / O animal foi submetido dentro dos 15 
(quinze) dias anteriores a data de emissão do certificado sanitário, a um tratamento de amplo espectro contra parasitos internos e 
externos com produtos autorizados pela Autoridade Veterinária Competente.

Internal antiparasitic: 
Name of Animal/ Nome do Animal Date of application of the 

internal antiparasitic 
(day/month/year)/ Data de 
administração do 
antiparasitário interno 
(dia/mês/ano) 

Laboratory producer 
(manufacturer)  / 
Laboratório produtor: 
(fabricante) 

Trade name/ 
Nome 
comercial

Active ingredient 
of the product/ 
Principio ativo do 
produto 

External antiparasitic: 
Name of Animal/ Nome do Animal Date of application of the 

external antiparasitic 
(day/month/year)/ Data de 
administração do 
antiparasitário externo 
(dia/mês/ano) 

Laboratory producer 
(manufacturer)  / 
Laboratório produtor: 
(fabricante)

Trade name/ 
Nome comercial

Active ingredient 
of the product/ 
Principio ativo do 
produto 
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Veterinary Health Certificate for Export of  Dogs and Cats from the United States of America to Brazil 
Certificado Zoosanitario do Brasil para Importação de Animais (Cães e Gatos) Domésticos. 

Veterinary Authority 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Date Of Issue /data de emissão Certificate Number// Número do 
certificado

3. Other vaccinations/ Outras vacinas(when applicable):

Name of Animal/ Nome do Animal Date of vaccination 
(day/month/year) / Data 
de vacinação 
(dia/mês/ano) 

Name of the vaccine / Nome 
da vacina

Laboratory producer 
(manufacturer) / 
 Laboratório produtor: (fabricante)

4. Additional health information / Informações sanitárias adicionais (when applicable):

The animal was subjected to the following treatments within the three (3) months prior to the issuance of this certificate / O animal foi
submetido aos seguintes tratamentos dentro dos 3 (três) meses anteriores à emissão do presente certificado.

Name of Animal/ Nome do Animal Presumptive diagnosis/ 
Diagnóstico presuntivo 

Date of product application 
(day/month/year)/Data de
administração do produto 
(dia/mês/ano) 

Remarks/ Observações 

5. I declare that animal (s) was (were) examined within ten (10) days prior to the date of issue of the health certificate on _______________
(day/month/year), showing no clinical signs of infectious or parasitic diseases and is fit for transport. /Declaro que o animal foi examinado
dentro de dez (10) dias antes da data de emissão do certificado sanitário (em dia/mês/ano), não apresentando sinais clínicos de doenças
infecciosas ou parasitárias e está apto para o transporte.

Additional information: This International Veterinary Certificate is valid for 60 (sixty) days from the date of issuance. / Este Certificado Veterinário
Internacional é válido por 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão.

This certificate is valid to transit into MERCOSUR party countries, observed the certificate and rabies vaccination expiration dates / Este certificado é
válido para o trânsito entre Estados Partes do MERCOSUL, desde que esteja dentro do prazo de validade e com a vacinação antirábica válida.

Name of Accredited Veterinarian Name of USDA Veterinarian 

Signature of Accredited Veterinarian/ Assinatura faça Veterinário 
credenciado 

Signature of USDA Veterinarian 

Date (day/month/year/ Data (dia/mês/ano) Date (day/month/year/ Data (dia/mês/ano) 
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