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ADDENDUM TO THE VS FORM 17-141 FOR EXPORT OF LIVE SHRIMP OF
THE PENAEIDAE FAMILY FROM THE UNITED STATES TO BRAZIL /
ADENDO AO FORMULÁRIO VS 17-141 PARA EXPORTAÇÃO DE CAMARÃO
VIVO DA FAMÍLIA PENAEIDAE DOS ESTADOS UNIDOS PARA O BRASIL
The USDA-APHIS Accredited and Official Veterinarians certify that / Os
veterinários oficiais e credenciados pelo USDA-APHIS certificam que:
1) Diseases on the World Animal Health Organization's Sanitary Code for Aquatic
Animals, applicable to shrimps of the Penaeidae family, are mandatory to report in
the exporting country / Doenças presentes no Código Sanitário para Animais
Aquáticos da Organização Mundial de Saúde Animal, aplicável aos camarões da família
Penaeidae, são de notificação obrigatória no país exportador.
2) The animals for export originate from a establishment that has been inspected,
approved, and registered for export of shrimp to Brazil by USDA-APHIS as a
Registered Aquaculture Export Facility, and that the establishment has not
detected the diseases listed by the OIE for the exported species through this official
monitoring program / Os animais para exportação são originários de estabelecimento
que foi inspecionado, aprovado e registrado para exportação de camarão para o Brasil
pelo USDA-APHIS como Unidade Registrada para Exportação de Aquicultura, e o
estabelecimento não detectou as doenças listadas pela OIE para as espécies exportadas
por meio deste programa de monitoramento oficial.
3) The animals for export are not destined for destruction within a program for
the eradication of any disease / Os animais para exportação não são destinados à
destruição dentro de um programa de erradicação de qualquer doença.
4) The exporting establishment was considered free from the diseases listed below,
according to the specified diagnostic methodology, after a careful and
epidemiologically valid sample design for detecting diseases, and this condition was
maintained when the animals were collected / O estabelecimento exportador foi
considerado livre das doenças listadas a seguir, de acordo com a metodologia de
diagnóstico especificada, após um delineamento amostral cuidadoso e
epidemiologicamente válido para detecção de doenças, e essa condição foi mantida
quando os animais foram coletados:
Diagnostic Technique / Técnica de Diagnóstico
Disease / Doença
qPCR
Acute Hepatopancreatic
Necrosis Syndrome (AHPND)
qPCR
Hepatobacter penaei infection
(Necrotizing hepatopancreatitis)
Hypodermal and Hematopoietic PCR ou qPCR
Taura Syndrome (TSV)
RT-PCR ou RTqPCR
White Spot Disease (WSSD)
qPCR
*Hemolymph samples will not be accepted for the diagnosis of the listed diseases /
Não serão aceitas amostras de hemolinfa para o diagnóstico das doenças listadas.
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5) The establishment of origin has a water treatment system that ensures the
absence of pathogens for the cultivated species / O estabelecimento de origem possui
sistema de tratamento de água que garante a ausência de patógenos para as espécies
cultivadas;
6) The animals that are the object of this export were not, after collection, in
contact with others of inferior health status / Os animais objeto desta exportação não
ficaram, após a coleta, em contato com outros em estado de saúde inferior.
7) In the establishment of origin, within the six months prior to shipment, there
was no increase in the mortality without a definite cause, nor any other disease not
listed in these requirements that could endanger the health of the animals being
exported / No estabelecimento de origem, nos seis meses anteriores ao embarque, não
houve aumento da mortalidade sem causa definida, nem qualquer outra doença não
listada nestes requisitos que pudesse colocar em risco a saúde dos animais exportados;
8) The animals were examined within 5 days before shipment and showed no
cutaneous lesions and no clinical signs of disease, or suspicion of disease and were
considered fit for transport / Os animais foram examinados 5 dias antes do embarque
e não apresentaram lesões cutâneas e nenhum sinal clínico de doença, ou suspeita de
doença e foram considerados aptos para transporte.
V. TRANSPORT / TRANSPORTE
9) The animals that are the object of that export / Os animais que são objeto dessa
exportação:
9.1) Were placed in new containers or that were cleaned and disinfected with
products approved by USDA APHIS, sealed and with a legible identification label /
Foram colocados em recipientes novos ou que foram limpos e desinfetados com
produtos aprovados pelo USDA-APHIS, lacrados e com etiqueta de identificação
legível.
9.2) In addition to the requirements above, the guidelines contained in the
corresponding chapter, in the current version, of the OIE Sanitary Code for
Aquatic Animals must be followed / Além dos requisitos acima, devem ser seguidas
as orientações contidas no capítulo correspondente, na versão atual, do Código Sanitário
para Animais Aquáticos da OIE.
Name and signature of the USDA Accredited Veterinarian:
Nome e assinatura do veterinário credenciado pelo USDA:

Date / Data:_________________________________
Name and signature of the endorsing USDA APHIS Official Veterinarian:
Nome e assinatura do veterinário oficial do USDA APHIS que endossa:

Date / Data:_________________________________

