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EMIGRAR 0 PET ENVOLVE UMASERlE DE PROCEDIMENTOS
QUE VARIAM DE ACORDO COM 0 DESTINO -E NEM
TODOS OS PAISES ACEITAM BICHOS BRASILEIROS

M
Udar de pais com a fa
milia junto significa,
para muita gente, levar

tambem 0 pet para 0 exterior. Se
a ideiade viajarcom animais e ca
da vez mais freqiiente - 0 Institu
to Pasteur, que emite os laudos
confirmando a imunizacao con
tra a raiva exi gidos pela Uniao
Europeia, realizou uma media de
170 exames por mes em 2007,
21% a mais que no ana anterior-,
as exigencias sao diversas e,mui
tas vezes ,bastante trabalhosas.

Aburocracia envolvida na mu
dancanao desanimou a radialista
Taissa Stivanin Bodin,32,que em
2004 se mudou para a Franca
com os dois caes malteses, Bubo,
4,e Snow, 5,e 0 gato SIll Sisko, 5.
"Nem passou pela minha cabeca
vir sem eles", diz. Taissa conta
que,umavez resolvidas as exigen
cias legais, foi simples embarcar
os pets."Como fizemos tudo 0 que
eranecessario com antecedencia,
a viagem e a entrada deles foi
tranqiiila, 0 gato, que e chegado
numa caixinha, adorou 0 passeio,
e os cachorros quando chegaram
estavam otimos, com aquela cara
de 'e agora, para onde vamos?'"

Urn dos fatores que faz com
que os donos de pets enfre ntem
uma via-crucis para levar seu
animal de estirnacao para 0 ex
terior eo fato de 0 Brasil nao ser
considerado urn pais onde a ra i
va esta erradicada.Por isso,ha a
necessidade de confirmar a

imunizacao contra a zoonose,
conforme requisitos de cada
pais, alern de seguir as normas
de identificacao de animais.

Dos destinos mais comuns en
tre os brasileiros, os que tern as
exigencias mais brandas sao os
Estados Unidos, que pedem a
microchipagem do animal, a
carteira de vacinacao, urn ates
tado de saude do veterinario e 0

Certificado Zoosanitario Inter
nacional (CZI), emitido pelo Mi
nisterio daAgricultura do Brasil.
Ja para a Uniao Europeia.e pre
ciso comprovar a imunizacao
contra a raiva e apresentar urn
exame sorologico feito apenas
nas instituicoes credenciadas.
No Brasil, 0 Instituto Pasteur e 0

unico autorizado, e 0 animal so
pode viajar apos 90 dias da cole
ta de sangue para 0 exame.

Quarentena
Mesmo atendendo a todas as exi
gencias da Uniao Europeia, quem
decide morar no Reino Unido
tern de passar por mais uma eta
pa para ter seu pet no novo lar.
Paraviver sob os dorninios da rai
nha, caes, gatos ou furoes preci
sam passar por urn periodo de
seis meses de quarentena em urn
local especitico, dentro do pais .

A diretora de marketing Chris
tiane Casale, 32, descobriu isso ao
consultar a companhia aerea so
bre as condicoes para viajar com
seu maltes Bonni, 5. "Vim em »

A primeira tarefa e checar as
exigencias do pais de destino.
Em geral,elas estao nos sites de orgaos
federais (Mirusterio da Agricultura,
http://www.agricultura.gov.br).
mas tambern podem ser conseguidas
com as embaixadas de cada pais,
nos seguintes enderecoseletronicos.

http://ee.europa.eu/food/animal!
liveanimals/pets/nocomm-third-en.htm

http://www.defra.gov.uk/animalh/
quarantine/index.htm

http://www.usdabrazil.org.br/

..
http://www.daff.gov.au/aqis/cat-dogs

Sobre a documentacao,
consulte 0 Instituto Pasteur:
www.pasteur.saude.sp.gov.br

Muitos paises nao permitem a entrada
de caes de racas consideradas bravas.
As principais sao pit bull,staffordshire
terrier, american staffordshire terrier,
rottwe ilIer, dogo argentino,fila
brasileiro,tosa inu e akita inu

Certifique-se de que seu pet esta com
a saude em dia para viajar.Repense a
rnudanca se eles forem muito idosos ou
muito filhotes, pois podem sofrer mais

o veterinario deve indicar a
necessidade de 0 cao ser ou nao
sedado. 0 mais comum e que eles
viajem sem medicamentos ou com
apenas um tranqil ilizante leve,
se 0 animal for muito agitado

Ha empresas que preparam a
documentacao, encaminham os
exames e,se necessario.fazem 0

transporte do animal, como a Doc-Dog
(www.doc-dog.com)
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