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Exigências  
 

a) ATESTADO DE SAÚDE conforme modelo AS-1 Geral 

 
- Animal foi examinado dentro dos 10 dias  e consideravel saudável e livre de 
eividência de doença infecciosa ou contagiosa e de parasitas externos 
antes do embarque 

 

b) COMPROVANTE DE MICROCHIP 

 

-O certificado do microchip deve atender ao ISO11784 e ao ISO 11785, se 
não atender o interessado deve levar o leitor para possibilitar identificação do 
animal no ingresso. 

- Deve ser informado o tipo do leitor. 

- Local da implantação 

- Deverá ser confirmado pelo Auditor Fiscal Federal Agropecuário mediante 
leitura no dia da emissão do CVI. 

 

c) CARTEIRA DE VACINAÇÃO 
 
-Para animais com menos de 90 dias no momento da entrada na Coréia não 
necessitam da vacina contra raiva e estão isentos do sorologia de raiva 
-Animais com mais de 90 dias no momento do ingresso na Coréia 
necessitam comprovante da vacina contra raiva em período não inferior a 30 
dias e não mais de 2 anos (vacinas brasileiras somente 1 ano) 
 

d) LAUDO DA SOROLOGIA ANTIRRÁBICA 
 
-Foi submetido a teste para titulação dos anticorpos neutralizantes para raiva 
em laboratório aprovado pela OIE dentro dos 24 meses entre a data da coleta 
do sangue e o ingresso na Coréia apresentando resultado da titulação de 
anticorpos maior ou igual a 0,5 UI/ml. 
Para lista de laboratorios aprovados para sorologia visite: 
Taiwan: http://www.baphiq.gov.tw/en/view.php?catid=14261 
 
Japao: http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/lab.html 
 
UE: Approved rabies serology laboratories (europa.eu) 

 
 
 

 

Acesse aqui 
Modelo do Atestado 

AS-1 Geral 

http://www.baphiq.gov.tw/en/view.php?catid=14261
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/lab.html
https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-laboratories_en
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/animais-estimacao/sair-do-brasil/as-1-geral.pdf
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/animais-estimacao/sair-do-brasil/as-1-geral.pdf
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/animais-estimacao/sair-do-brasil/as-1-geral.pdf


Informações Gerais 
 

-O animal deve ter seu microchip lido na emissão do CVI pelo médico veterinário oficial; 
-Validade do Certificado Veterinário Internacional é de 10 dias da data da assinatura; 
-Na chegada na Coréia o Certificado emitido pelo veterinário oficial confirmando o número do 
microchip e o resultado da sorologia deve ser submetido ao Oficial da Quarentena Animal da 
Coréia; 
-Viajantes com 10 ou mais animais deve solicitar uma Autorização de Importação para o uso 
da Instalação de Quarentena Animal  

 
 
Para mais informações verifique os sites oficiais abaixo : 
 
Bring a dog or a cat to Korea - Animal and Plant Quarantine Agency (qia.go.kr) 
 
http://www.qia.go.kr/ 
 
 
Ou contate: 
 
○ Incheon International Airport (Passenger1 Terminal) : Tel. 82-32-740-2660~1 

○ Incheon International Airport (Passenger2 Terminal) : Tel. 82-32-740-2028 

○ Incheon International Airport (Cargo Terminal) : Tel. 82-32-740-2680 
○ Gimhae Airport : Tel. 82-51-971-1925 

○ Gimpo International Airport : Tel. 82-2-2664-2601 
○ Muan Airport : Tel. 82-62-975-6033 

○ Cheongju Airport : Tel. 82-43-263-4218 
○ Daegu Airport : Tel. 82-53-982-5096 
○ Jeju Airport : Tel. 82-64-746-0761 
○ Incheon Port : Tel. 82-32-722-8227 
○ Busan Port : Tel. 82-51-600-0424 
○ Gunsan Port : Tel. 82-63-460-9430 
○ Pyeongtaek Port : Tel. 82-31-8053-7707 
○ Gwangyang Port : Tel. 82-61-798-4923 
○ Sokcho Port : Tel. 82-33-635-9125 

http://www.qia.go.kr/english/html/Animal_livestock/02AnimalLivestock_007-8.jsp
http://www.qia.go.kr/

