
ILHAS MAURICIO (jul/22 in) Somente disponível modelo acordado para cães. 

 

DOCUMENTAÇÃO GERAL 

✓ Conforme Item Documentação Básica necessária para emissão de CVI; 
✓ O cão deve ter residido continuamente no Brasil por um período mínimo de 6 meses; 
✓ Fêmeas não podem estar prenhas: qualquer filhote nascido em quarentena será sacrificado sem 

direito a compensação; 
✓ Raças proibidas: Pittbull terrier americano, Staffordshire terrier americano, Staffordshire terrier, 

pitt bull blue nose, Pitt bull red nose, Tosa inn, Dogo argentino, Fila brasileiro e Boerboel. 
 

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS  

a) ATESTADO DE SAÚDE conforme modelo AS-1 Geral:  

• O exame clínico deverá ser realizado até 7 dias antes da viagem; 

• Cães devem ser tratados com inseticida de longa duração contra ectoparasitas, deve 

ser informado o nome do produto e laboratório e médico veterinário deve decalrar 

que animal está livre de parasitas externos; 

• Se femea, o medico veterinário precisa declarar que animal não está prenha. 

 

b) O animal deve ser identificado com MICROCHIP ou tatuagem 

 

c) VACINAÇÃO: 

Cães devem estar vacinados contra: 

• cinomose, leptospirose, hepatite infecciosa e parvovirose, não menos que 2 SEMANAS 

antes da data da viagem;  

• raiva com vacina inativa aos 3 meses de idade e pelo menos 6 MESES antes da exportação 

sendo primeira dose ou reforço. 

 

d) SOROLOGIA:  

• O animal deve ser submetido a dois testes de titulação de anticorpos contra a raiva, em um 

intervalo de 3 meses, com resultado de pelo menos 0,5 UI/mL.  

• O segundo teste deve ser realizado pelo menos um mês e não mais que 6 meses antes da 

viagem, e o laudo deve ter registrado a numeração do microchip. 

• A amostra de sangue deve ser coletada não menos que 30 dias e não mais que 1 ano depois 

da última vacinação contra a raiva 

• A data na qual foi realizada a coleta de sangue deve estar registrada em carta escrita pelo 

médico veterinário do animal 

 

e) Apresentar TESTE DE ANTICORPOS POR FLUORESCÊNCIA INDIRETA PARA ERLIQUIOSE 

CANINA com resultado negativo e feito no período de 45 dias antes da viagem. 

 

f) Apresentar TESTE DE AGLUTINAÇÃO EM LÂMINA PARA BRUCELOSE CANINA com resultado 

negativo e feito no período de 45 dias antes do embarque 


