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INTERNATIONAL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR EXPORT OF
DOG SEMEN FROM THE UNITED STATES OF AMERICA TO BRAZIL /
CERTIFICADO INTERNACIONAL ZOOSSANITÁRIO ANIMAL PARA
EXPORTAÇÃO DE SÊMEN CANINO DOS ESTADOS UNIDOS PARA O BRASIL

I. IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR / IDENTIFICATION OF THE DONOR

II. NUMERAÇÃO DAS PALHETAS / NUMBERING OF THE STRAWS

III. NÚMERO DO LACRE DO BOTIJÃO / SEAL NUMBER USED AT THE TANK

IV. PROCEDÊNCIA / PROCEDENCE:
País / Country: United States
Nome e endereço do exportador / Name and address of exporter:

V. DESTINO / DESTINATION:
País / Country: Brazil
Nome e endereço do destinatário / Name and address of consignee:

VI. INFORMAÇÕES SANITÁRIAS/ ANIMAL HEALTH INFORMATION:

Eu, médico veterinário credenciado pelo Serviço Veterinário Oficial, certifico
com relação ao sêmen canino que:
I, the undersigned veterinarian accredited by the Official Veterinary Service,
certify with respect to the canine semen specified that:

1. No dia da coleta o doador não apresentava sinais clínicos de nenhuma doença
infecciosa. / On the day of collection, the donor showed no clinical signs of any infectious
disease.

2. Foi utilizado diluente com ovos procedentes de zona ou país livre de doença de
Newcastle e influenza aviária ou leite de zona e/ou país livre de febre aftosa e peste bovina. /
It was used eggs from a zone or country free of Newcastle disease and avian influenza or
milk from zone and / or country free of foot-and-mouth disease and rinderpest as diluents.

3. As palhetas de sêmen foram identificadas com data de coleta e nome do doador e
foram transportadas em container limpo e desinfetado. / The semen straws were identified
with date of collection and name of the donor and were transported in a clean and
disinfected container.

- Local e data de emissão do Certificado, e assinatura do veterinário credenciado pelo USDA/
Place and date of certificate issuance, and signature of the USDA Accredited Veterinarian



- Nome e assinatura doveterinário oficial. / Name and signature of the oficial veterinary

- Carimbo oficial (não se aplica a documentos assinados digitalmente). /
Official Stamp (does not apply to digitally signed documents)


