
REQUISITOS  (CÃES E GATOS) - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA   (v.31/01/23) 
 

ü Faça sua solicitação de emissão do e-CVI (Certificado Veterinário Internacional eletrônico)  
dentro dos 10 dias anteriores ao embarque para gatos e dentro de 5 dias para cães. 

ü Durante a solicitação será disponibilizado o Atestado de Saúde para ser levado ao Médico 
Veterinário que fará o exame clínico. 

ü Para emissão do CVI será exigido somente comprovação da vacina antirrábica e 
comprovação do microchip(para cães) além do Atestado de Saúde.  

ü Deverão ser  apresentados outros documentos para CDC além do e-CVI para ingresso de cães 
nos EUAs conforme regras abaixo. 

ü Leia o Manual do Cidadão/EUA para obter mais detalhes. 
 

Clique no botão e será direcionado  para 
página de solicitação no Portal do Cidadão 

 
Documentos exigidos na emissão do e-CVI brasileiro: 

 
v ATESTADO DE SAÚDE: 

Deve ser feito o download do Atestado de Saúde disponibilidado durante a solicitação 
do e-CVI (Certificado Veterinário Internacional eletrônico) na etapa de Informações 
Sanitárias.  
Deve ser levado ao Médico Veterinário dentro de 5 dias do embarque no caso de cães e 
10 dias no caso de gatos. 

v MICROCHIP (somente cães): 

O cão deve estar identificado com microchip. Esta identificação deve obrigatoriamente 
ter sido feita na data da vacina contra raiva ou  antes. 

v COMPROVANTE DE VACINA : 

Brasileiro: 
ü A vacina contra raiva no Brasil para ser considerada válida somente é admitida a partir 

dos 90 dias de vida e a emissão do CVI somente poderá ser feita após 30 dias, se for 
primeira dose, devido modelo atual acordado com EUA. 

ü Legislação brasileira exige que o animal (cão e GATO) acima de 90 dias seja vacinado 
contra raiva PORTANTO  para o trânsito nacional e egresso do Brasil é obrigatório 
que animal com mais de 90 dias de vida tenha a vacina e esta seja considerada válida. 

ü Se o país de destino é menos restritivo que o Brasil, é necessário atender a legislação 
brasileira. 

Conforme a Resolução CFMV 1321/20 no comprovante de vacina deve constar: 
a. Os dados completos do proprietário, 
b. Os dados completos do animal, inclusive numero do microchip; 
c. Os seguintes dados da vacina data de aplicação; data do reforço necessário; nome 

da vacina; fabricante; validade da vacina; e lote 
d. Data, carimbo e assinatura do médico veterinário, e 
e. Endereço completo e telefone da clínica ou do médico veterinário. 

Como Comprovante de Vacinação poderão ser aceitos os seguintes documentos: 
• Carteira de Vacinação; 
• Passaporte do animal; 
• Rabies Certificate (apenas no caso de animais vacinados nos EUA); 
• Atestado de Vacinação emitido de acordo com as normas do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária (modelo); 
• CVI de entrada no Brasil emitido pela autoridade do país de origem. 

Solicitar Emissão do CVI 



NOVA REGRAS CDC A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2023  
Antes de solicitar o e-CVI verifique se atende as regras de ingresso pelo CDC 

 
CÃES VACINADOS NOS ESTADOS UNIDOS : 

por um veterinário licenciado dos EUA podem reentrar nos Estados Unidos do Brasil sem uma 
Licença de importação de cães do CDC se o cão: 

1. Tiver um certificado de vacinação antirrábica válido emitido nos Estados Unidos; 
Certificados expirados de vacinação antirrábica emitidos nos EUA não serão aceitos. Se o certificado de 
vacinação anti-rábica emitido nos Estados Unidos tiver expirado, você deve seguir as novas regras do 
CDC para animais sem vacina feita nos EUA. 

2. Tiver comprovante de um microchip; 
3. Tiver pelo menos 6 meses; 
4. Ter recebido a vacina com mais de 28 dias na data do ingresso nos EUA se foi a primeira 

dose; 
5. Estiver saudável na chegada; e 
6. Chegar por ponto de entrada aprovado: 

 
Anchorage (ANC), Atlanta (ATL), Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas (DFW), Detroit (DTW), Honolulu 
(HNL), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), Minneapolis (MSP), New York (JFK), Newark (EWR), 
Philadelphia (PHL), San Francisco (SFO), San Juan (SJU), Seattle (SEA),  e Washington DC (IAD). 
 
 

CÃES NÃO VACINADOS NOS ESTADOS UNIDOS 
TODOS DEVEM APRESENTAR O RVMR (ACESSE AQUI) 

 
I- Para viajar com 1 ou 2 cães: 

 
Opção #1- (Com Import Permit) 
Devem ter: 
ü Mais de 6 meses de idade; 
ü Microchip; 
ü Certificado de Vacina contra raiva válido; 
ü Titulação de raiva de Raiva; 
ü Import Permit (Autorização de Importação do CDC); e 
ü Entrar por um dos 18 pontos de ingresso aprovados. 

Vantagens: Vários pontos de entrada, não precisa fazer uma reserva em um “Centro de 
Cuidados dos Animais” ou pagar pela quarentena de seus cães. 
 
 
 
 

Opção #2: (Sem Import Permit)  
Devem ter: 

ü Mais de 6 meses; 
ü Microchip; 
ü Certificado de Vacina contra raiva válido; 
ü Titulação de raiva de Raiva;  
ü Ingresso por um ponto com um “Centro de Cuidados Animais” aprovado pelo CDC; 
ü Reserva prévia à chegada em um “Centro de Cuidados Animais” aprovado pelo CDC; e 
ü Será examinado por um médico veterinário cadastrado  e revacinado contra raiva no 

“Centro de Cuidados Animais” aprovado pelo CDC às custas do interessado. 
Vantagens: Não precisa pagar pela quarentena de seus cães 



 
 

Opção #3: (Sem Import Permit e sem Titulação de Raiva) 
ü Mais de 6 meses; 
ü Microchip; 
ü Certificado de Vacina contra raiva válido; 
ü Ingresso por um ponto com um “Centro de Cuidados Animais” aprovado pelo CDC; 
ü Reserva prévia à chegada em um “Centro de Cuidados Animais” aprovado pelo CDC;  
ü Será examinado por um médico veterinário cadastrado USDA e revacinado contra raiva 

no “Centro de Cuidados Animais” aprovado pelo CDC às custas do interessado; e 
ü Ficará quarentenado pro 28 dias após a vacina contra raiva às custas do interessado. 

 
II- Para viajar com mais de 2 cães: 

 
Opção #1: (com Sorologia) 
ü Mais de 6 meses de idade; 
ü Microchip; 
ü Certificado de Vacina contra raiva válido; 
ü Titulação de raiva de Raiva; 
ü Reserva prévia à chegada em um “Centro de Cuidados Animais” aprovado pelo CDC;  
ü Será examinado por um médico veterinário cadastrado USDA e revacinado contra raiva 

no “Centro de Cuidados Animais” aprovado pelo CDC às custas do interessado 
Vantagens: Não precisa  pagar pela quarentena de seus cães. 
 

Opção #2: (sem Sorologia) 
ü Mais de 6 meses de idade; 
ü Microchip; 
ü Certificado de Vacina contra raiva válido; 
ü Reserva prévia à chegada em um “Centro de Cuidados Animais” aprovado pelo CDC; e 
ü Ficará quarentenado pro 28 dias após a vacina contra raiva às custas do interessado. 
ü Será examinado por um médico veterinário cadastrado USDA e revacinado contra raiva 

no “Centro de Cuidados Animais” aprovado pelo CDC às custas do interessado 
 

GATOS: 
– Não tem exigencia de Import Permit pelo CDC, sorologia ou microchip apenas a vacina de raiva 
exigida pelo Brasil e o Atestado de Saúde emitido dentro dos 10 dias anteriores ao embarque. 
 
 
 

Documentos específicos para o CDC 
 

v RABIES VACCINE AND MICROCHIP REPORT: 

Exigido PARA CÃES no ponto de ingresso um Comprovante de Vacina EM INGLÊS, emitido 
pelo médico veterinário que aplicou a vacina contra raiva. Veja modelo aqui.  

 
v AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DO CDC : 

a) pelo menos 6 meses de idade, conforme verificado pelo envio de fotos atuais dos 
dentes do cão; 

b) ISO-compatível microchip para identificação conforme informado no comprovante de 
vacina; 

c) um certificado de vacinação antirrábica válido emitido fora dos Estados Unidos; 



 
v TÍTULAÇÃO  SOROLÓGICA PARA RAIVA : 

a) Coleta do sangue deve ser pelo menos 30 dias após a vacina contra raiva e pelo menos 45 dias 
antes da entrada nos Estados Unidos; 

b) Os resultados do teste de sorologia antirrábica devem ser em inglês; 

c) Cães que receberam reforços da antirrábica podem coletar sangue para sorologia a qualquer 
momento, mas a titulação é mais facilmente detectada pelo menos 30 dias após a vacinação; 

d) O resultado do teste é válido por 1 ano; 

e) Lista de laboratórios aprovados  

https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/approved-labs.html 

No Brasil constam como laboratórios neste link                                 Page last reviewed: May 26, 2022 

- Laboratório de Virologia Clinica e Molecular do Instituto de Ciências Biomédicas 
                        https://www.nucleopesquisasraiva.com.br/ 
 
- Tecsa Laboratório     http://www.tecsa.com.br/ 
 
- Instituto Pasteur        pasteur@pasteur.saude.sp.gov.br 
 
- Instituto de Tecnologia do Paraná     http://www.tecpar.br/ 

 
v CENTROS DE CUIDADOS ANIMAIS APROVADOS CDC: 

a) Entre em contato com o centro com antecedência para fazer uma reserva para exame e 
revacinação para raiva. 

b) Se você não pode obter resultados de titulação de sorologia antirrábica antes da chegada aos 
Estados Unidos, você também deve fazer uma reserva para uma quarentena de 28 dias após a 
revacinação. 

c) Seu cão deve chegar ao aeroporto associado com a instalação onde você fez uma reserva.  
d) Mais instalações podem ser adicionadas durante a suspensão. 
e) Os cães que chegarem sem reserva serão impedidos de entrar e devolvidos ao país de partida às 

custas do importador. 
 

o Atlanta, Georgia (ATL) – Dandie Scottie Kennel 
Solicite a reserve pelo e-mail: petsconnect81@gmail.com 
o Los Angeles, California (LAX) – Kennel Club 

Solicite reserva online: https://kennelclublax.com/rabies-programexternal icon 
o Miami, Florida (MIA) – Pet Limo 

Solicite reserve pelo e-mail quarantinemia@petlimo.com 
ou website: https://www.petlimo.com/external icon 

o New York, New York (JFK) – The ARK Pet Oasis 
o Solicite reserva pelo e-mail: Reservations@arkjfk.com 

Telefone: 1-212-973-8275 
Website: www.arkpetoasis.comexternal icon 

 
Mais informações: 

https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/dog-importation-changes.html 
https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/high-risk.html 
https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/high-risk-dog-ban-frn.html 
 
As exigências para ingresso de cães nos EUA foram determinadas pelo CDC portanto para outras 
dúvidas ou reclamações: 
https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/faqs-about-high-risk-dog-ban.html 

CDCanimalimports@cdc.gov 

 


