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CERTIFICADO VETERINÁRIO INTERNACIONAL PARA O ENVIO DE  
CANINOS E FELINOS DOMÉSTICOS AOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL 

International Health Certificate for the Export of Domestic Dogs and Cats to the Member States of Mercosur 

CERTIFICADO N º / Certificate Nº: 

ENVIO DE CARÁTER: DEFINITIVO/TEMPORÁRIO 
Type of shipment: Definite / Temporary 

País de origem / Country of origin: Bélgica / Belgium  

País de trânsito / Country of transit:   
 

Meio de transporte /  
Means of transport: 

  
 

Nome da autoridade competente / 
Name of the competent authority: 

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) /  
Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 

I. Identificação do animal / Identification of the animal 

Nome do 
Animal 

Name of the 
Animal 

Espécie 
Species 

Raça 
Breed 

Sexo 
Sex 

Pelagem 
Hair 

Data de 
Nascimento 
Date of birth 

Número do transponder 
(microchip) e data de 

aplicação* 
Microchip number and date 

of application* 

Localização do 
transponder 

(microchip)** 
Microchip location** 

  
               
  
               

* Se corresponder / * If applicable / ** Se corresponder / ** If applicable. 

II. Informação de origem / Information on origin 

Nome do proprietário ou responsável / 
Name of owner or person in charge:  

Endereço / Address: 
 
 
 

Cidade/País / City/Country:  
 

III. Informação de destino / Information on destination 

Nome do proprietário ou responsável / 
Name of owner or person in charge:  

Endereço / Address: 
 
 
 

Cidade/País / City/Country:  
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IV. Informação sanitária / Sanitary information 

1. Dados da vacinação anti-rábica. O Veterinário Oficial abaixo assinado certifica que o animal**: 
Information on the vaccination against rabies. The undersigned approved veterinarian certifies that the 
animal**: 

a) Foi vacinado contra a raiva / Was vaccinated against rabies. 

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

Data de validade / Valid until: 

Nome da vacina / Name of vaccine: 

Laboratório produtor/Número do lote / Manufactured by/ Manufacturer stock n°: 

Ou / Or 

b) 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 nenhum caso de 
raiva urbana nos últimos 90 (noventa) dias / Is under 90 days of age at the time of issue of this certificate, 
has  not been vaccinated against rabies and has not been in any premise where any case of urban rabies has 
ocurred in the last 90 (ninety) days. 

***Tachar o que não corresponda / ***Delete what is not applicable. 

2. Dados do tratamento antiparasitário / Information on the antiparasitic treatment. 

O animal foi submetido dentro dos 15 (quinze) dias anteriores à emissão do presente certificado, a um 
tratamento de amplo espectro contra parasitas internos e externos com produtos autorizados pela 
Autoridade Veterinária Competente / The animal received, in the fifteen days prior to the issue of this 
certificate, full-range treatment against internal and external parasites using products authorized by the 
official veterinary service. 

Data de administração do antiparasitário interno (dia/mês/ano) / Administration date of the internal 
antiparasitic (d/m/y): 

Laboratório/Nome comercial / Laboratory/Commercial name: 

Princípio ativo do produto / Product’s active ingredient: 

Data de administração do antiparasitário externo (dia/mês/ano) / Administration date of the external 
antiparasitic (d/m/y): 

Laboratório/Nome comercial / Laboratory/Commercial name: 

Princípio ativo do produto / Product’s active ingredient: 
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3. Outras vacinações (quando corresponda) / Other vaccines (when applicable) 

Nome Comercial da vacina 
Comercial name of the 

vaccine 

Doença 
Illness 

Laboratório 
Fabricante 

Manufacturer 

Nº Partida/Lote 
Manufacturer 

stock nº 

Data de vacinação 
Date of vaccination 

(d/m/y) 
  
         

  
         

  
         

4. Informações sanitárias adicionais. O animal foi submetido aos seguintes tratamentos dentro dos 3 
(três) meses anteriores à emissão do presente certificado (quando corresponda) / Additional sanitary 
information. The animal received the following treatments in the three months prior to the issue of this 
certificate (if applicable). 

Diagnóstico presuntivo / Presumptive diagnosis: 

Data de administração do produto (dia/mês/ano)**** / Product’s administration date (d/m/y)**** 

Laboratório/Nome comercial / Manufacturer/Comercial name: 

Princípio ativo do produto / Product’s active ingredient: 

****Repetir quantas vezes seja necessário / ****Repeat as necessary 

Declaro que o animal foi examinado em       /      /          , não apresentando sinais clínicos de doenças 
infecciosas ou parasitárias e está apto para o transporte / I, hereby, declare that the animal was examined 
on       /      /        and did not present clinical signs of infectious or parasitic diseases and that it is fit for 
transport. 

Este Certificado Veterinário Internacional é válido por 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua 
emissão, para o ingresso ou retorno aos Estados Partes do MERCOSUL, desde que a vacinação 
antirábica esteja válid / This International Health Certificate is valid for 60 days from the date of issue, for 
entry or return to the Member States of Mercosur, as long as the antirabies vaccination is valid. 

Local e data de emissão / Place and date of issue: 

Carimbo e assinatura do veterinário aprovado / Stamp and signature of the approved veterinarian: 

 

 

Carimbo e assinatura do veterinário oficial da Autoridade Veterinária Competente / Stamp and signature 
of the official veterinarian of the FAFSC (AFSCA / FAVV): 
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