
MÉXICO (v.06/21) 

 

Solicitação do CVI deve ser feita no Portal do Governo no modal eletrônico: 

https://www.gov.br/pt-br/temas/viajar-para-outro-pais-com-seu-cao-ou-gato-cvi 
 

a) Atestado de saúde  

• Obrigatoriamente conforme o modelo AS-1 Geral disponibilizado para 

impressão pela ferramenta online. 

• Não é permitio alterar o documento digitalmente ou mudar sua configuração. 

• A identificação do animal já vem preenchida pelo sistema e devem ser preenchidos 
os campos em branco: 

✓ Dados completos do médico veterinário; 

✓ Dados completos do tutor/proprietário com endereço no Brasil; 

✓ Deve ser emitido dentro dos 15 dias anteriores ao embarque; 

✓ Estar assinado com tinta azul pelo médico veterinário emitente; 

✓ Datado com data do exame clínico; e 

✓ Carimbado com carimbo LEGIVEL do médico veterinário. 

 
• No atestado deve constar que o animal foi submetido a um tratamento 

preventivo parasiticida contra endo e ectoparasitas realizado dentro dos 6 
meses prévios ao embarque, informando o nome da droga utilizada, princípio 
ativo e a data de aplicação do tratamento. 

 
b) Carteira de Vacinação: 

 
• Apresentar carteira de vacinação com vacina válida contra raiva dentro dos doze 

meses prévios à exportação  
• O tratamento parasitário deve estar descrito no comprovante de vacina, datado, 

carimbado e assinado pelo médico veterinário 
• Animais menores de 3 meses de idade estão isentos da vacina contra 

raiva. 
 
CHANCELA DO CVI eletrônico  
O Certificado é emitido eletronicamente, mas, por enquanto, se faz necessário uma CHANCELA FÍSICA do 

serviço veterinário oficial (MAPA) através do Auditor Fiscal Federal Agropecuário em uma unidade VIGIAGRO. 
Entre em contato e veja o procedimento e disponibilidade de atendimento da unidade para chancelar na 

unidade VIGIAGRO/MAPA mais próxima conforme Lista das Unidades MAPA: 
 
Acesse aqui: "LISTA DAS UNIDADES MAPA para chancelar CVI eletrônico" com seus contatos. 

 

As unidades têm suas demandas/atividades essenciais e nem sempre tem um servidor 
médico veterinário disponível para atendimento sem agenda. 

Não deixe para chancelar na unidade de saída e muito menos no dia do embarque. Assim 
que estiver com o CVI eletrônico em mãos, providencie a chancela. 

 
Mais informações: 
 
https://www.gob.mx/senasica/documentos/si-viajas-con-tu-mascota-194177 
 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/animais-estimacao 

https://www.gov.br/pt-br/temas/viajar-para-outro-pais-com-seu-cao-ou-gato-cvi
https://www.dropbox.com/s/4wcmapp0hflctf4/Contato%20das%20Unidades%20do%20MAPA%20para%20CVIs-%20v.2.xlsx?dl=0
https://www.gob.mx/senasica/documentos/si-viajas-con-tu-mascota-194177
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/animais-estimacao

