
 
 
 
 
 

Etapas para viagens internacionais de animais de estimação 
 

Quando estamos planejando uma viagem internacional, nós, muitas vezes, queremos 
trazer toda a família, inclusive os nossos animais de estimação.  Contudo, você sabia que 
levar o Fido ou o Fluffy pode ser um processo complexo de diversas etapas que exige 
planejamento antecipado e preparação? Para ajudar a fazer com que esse processo 
decorra tranquilamente, siga as etapas abaixo para que você tenha tudo que precisa para 
que o seu animal de estimação entre no seu país de destino.  Preparar-se para a viagem 
para alguns países pode levar meses, então reserve tempo suficiente para completar 
o processo. 
 
Você pode também passar pelo processo no nosso site em: 
www.aphis.usda.gov/aphis/pettravel  
 
Antes de começar, você precisará saber que tipo de animal viajará, o país de destino, que 
dia o animal de estimação partirá dos Estados Unidos e se o animal de estimação viajará 
sozinho, como carga ou com uma pessoa na cabine no avião. 
 
Etapas envolvidas em viagens internacionais de animais de estimação: 

1. Determine quando o animal de estimação viajará e qual será o país de destino. 
  

2. Trabalhe com o veterinário do animal de estimação para determinar as exigências 
do país de destino, incluindo quaisquer vacinações, exames e/ou tratamentos. Nós 
recomendamos criar uma programação para que todas as exigências sejam 
atendidas dentro dos prazos estabelecidos. 

o Alguns países podem exigir: 
 Cronogramas que devem ser cumpridos para vacinações, exames 

e/ou tratamentos 
 Licença de importação ou outra aprovação pré-viagem 
 Períodos extensos pré-viagem de espera. 

o Se o país de destino exigir que o certificado sanitário do animal de 
estimação seja endossado (contra-assinado e com selo em alto 
relevo/carimbado) pelo APHIS depois de ser emitido pelo veterinário, o 
veterinário que emitirá o certificado sanitário do animal de estimação deve 
ser um veterinário credenciado pelo USDA. 

 
3. Peça ao veterinário do animal de estimação que emita o certificado dentro do 

período de validade estabelecido pelo país de destino. 
o A validade do certificado (o prazo no qual o certificado pode ser usado 

para que o seu animal viaje) estará indicada no certificado sanitário ou no 
site para viagens de animais de estimação. 

Serviço de Inspeção 
Sanitária de  
Animais e Vegetais 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/definition-of-a-pet
http://www.aphis.usda.gov/aphis/pettravel
https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/find-a-vet/pet-travel-locate-an-accredited-vet
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 Para que haja tempo suficiente para completar todo o processo pré-
viagem, o APHIS recomenda que o certificado sanitário do animal 
de estimação seja emitido o mais antecipado possível e permitido 
pelo país de destino.   

 
4. Quando o endosso do certificado sanitário pelo APHIS é exigido, o certificado 

sanitário do animal de estimação deve ser enviado ao USDA APHIS Veterinary 
Services Endorsement Office [Agência para o Endosso de Serviços Veterinários 
do APHIS USDA] depois de emitido pelo veterinário do animal de estimação.  

o Taxas de usuário serão cobradas para o endosso. 
o Entre em contato com o USDA APHIS Veterinary Services Endorsement 

Office [Agência para o Endosso de Serviços Veterinários do APHIS 
USDA] da sua localidade para mais informações sobre serviços de 
endosso fornecidos em cada local. 
  Geralmente, existem dois métodos de adquirir o endosso de 

certificado sanitário: 
1.  Por correio (USPS, UPS, FedEx, DHL)  OU 
2.  Pessoalmente (com agendamento ou sem, dependendo da 

agência) 
o Uma vez que o certificado sanitário tenha sido emitido por um veterinário 

credenciado pelo USDA e endossado pelo APHIS (quando exigido), 
finalize todas as exigências pendentes. 

o Alguns países permitem que os tratamentos sejam finalizados depois do 
endosso. 
 Por exemplo, tratamentos contra tênias para cachorros viajando 

para Finlândia, Irlanda, Noruega e Reino Unido.  
o Alguns países exigem aprovação do consulado ou pré-notificação.  

 
5. O animal de estimação pode viajar! 

o Companhias aéreas podem ter exigências distintas e adicionais.  Verifique 
com sua companhia aérea para determinar quais exigências eles têm, caso 
as tenham. 

 
Existem recursos adicionais úteis disponíveis no site do APHIS para viagens de animais 
do APHIS, incluindo: 

- Checklist de pré-viagem: a ferramenta pode ser usada para coletar as informações 
usadas para planejar a viagem do animal de estimação e completar o processo de 
obtenção do certificado sanitário. 

- Perguntas mais frequentes (FAQ):  contém informações gerais e identifica 
problemas comuns que impedem endossos (contra-assinatura e selo em alto 
relevo/carimbo) de um certificado sanitário pelo USDA APHIS Veterinary 
Services [Serviços Veterinários do APHIS USDA]. 

- Informações de contato do USDA APHIS Veterinary Services Offices[Agência 
para o Endosso de Serviços Veterinários do APHIS USDA]: os serviços 
veterinários podem ajudar você e o veterinário do animal de estimação a atender e 
entender as exigências associadas ao país de destino do animal de estimação. 
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