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INTERNATIONAL ZOOSANITARY CERTIFICATE TO EXPORT FROM UNITED STATES TO BRAZIL 
RODENTS AS PET ANIMALS OR WITH COMMERCIAL PURPOSE / CERTIFICADO ZOOSSANITÁRIO 
INTERNACIONAL PARA EXPORTAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS PARA O BRASIL DE ROEDORES DE 
ESTIMAÇÃO COMO ANIMAIS COMPANHIA OU FINALIDADE COMERCIAL  

Certificado No (repetir o n° em todas as páginas): _____Nº de páginas: _____________ 
Certificate No (repeat the no on all pages): __________Nº of pages: ______________ 

Exported rodents must be accompanied by this INTERNATIONAL HEALTH CERTIFICATE written in 
English and Portuguese issued or endorsed by the Official Veterinary Service of United States 
attesting the following: 

Competent authority endorsing the certificate) 
/ Autoridade que endossa a certificação): 

United States Department of Agriculture 

Import authorization number / Nº da 
autorização de importação  (1) 

(1) An import authorization stating import requirements issued by MAPA is required.

1. Identification / Identificação:

Quantity / Quantidade 

Brand / Raça 

Gender / Sexo 

Registration number / número de registro 

2. Origin/Origem

Name of exporter / Nome do exportador 

Address of the establishment of origin / Endereço 
do estabelecimento de origem 

3. Destino/Destination

Name of Importer / Nome do importador 

Address of establishment of destination / 
Endereço do estabelecimento de destino 

4. Shipment information / Informação da remessa

Country of origin / País de origem: United States 

Country of destination / País de destino: 

Boarding place (egress point) / Local de 
embarque (ponto de egresso): 

Means of transport / Meios de transporte: 

Landing place (point of entry into Brazil) / Local 
de desembarque (ponto de ingresso no Brasil): 
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5. Animal health information / Informações sanitárias: 

 
The undersigned USDA Accredited Veterinarian and USDA Official Veterinarian certify 
that: / O veterinário oficialmente credenciado pelo USDA e o Veterinário Oficial do USDA 
abaixo assinado certificam que: 
 

5.1. Animals come from a premises where no case of tularemia has been reported in the last 
12 (twelve) months. / Os animais se originam-se de estabelecimento em que nenhum 
caso de tularemia foi registrado nos últimos 12 (doze) meses.  

 
5.2. Animals were kept isolated from rodents of inferior health status during 15 days before 

embarkation, and during this period did not present clinical signs of diseases of concern 
to  the species. / Os animais foram mantidos em local isolado de roedores de status 
sanitário inferior durante os 15 dias prévios ao embarque, e durante esse período não 
apreserntaram sinais clínicos de doenças da própria espécie. 

 
5.3. Animals received broad-spectrum treatment against endoparasites and ectoparasites 

within 15 (fifteen) days and 3 (three) days previous to the shipment. / Os animais 
receberam tratamento de amplo espectro contra endoparasitos e ectoparasitos no 
período compreendido entre 15 (quinze) e 3 (três) dias prévios ao embarque. 

 
5.4. Animals were examined whithin 7 days prior to shipment and did not present clinical 

signs of diseases and are free from external parasites / Os animais foram examinados 
dentre os 7 dias anteriores ao embarque e não apresentaram sinais clínicos de doenças e 
estão isentos de parasitas externos; 

 
6. Transport information / Informações sobre o transporte: 

 
6.1. Animals will be transported in a container that meets International Air Transport 

Association (IATA) standards for the species being exported / Os animais serão 
transportados em conteineres que atedem os padrões da Associação Internacional de 
Transportes Aéreos (IATA) para a espécie exportada. 

 
Place and Date of Issue / Local e data de emissão: 
 

Name and Signature of the USDA Accredited Veterinarian / Nome e assinatura do Veterinário 
Oficialmente Credenciado pelo USDA: 
 
Name and Signature of the Official Veterinarian / Nome e assinatura do Veterinário Oficial: 
 
Stamp of the Veterinary Authority (will not appear on digitally signed documents) / Carimbo da 
Autoridade Veterinaria: (não aparecerá em documentos assinados digitalmente) 
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