
 

      Unidade Móvel do Hvep 
 
 

Caro tutor, 

 

No dia da castração de seu animal você precisará cumprir as seguintes regras: 

I Somente os animais cadastrados previamente poderão ser castrados. 

 
II Somente o tutor cadastrado poderá trazer o animal para castração, em 

caso de impossibilidade de comparecimento, poderá solicitar que outra 
pessoa o faça, no entanto, o responsável por trazer o animal deverá 
apresentar procuração reconhecida em cartório e cópia da identidade do 
procurador; 

 

III Trazer uma cópia de sua Carteira de Identidade ou de sua Carteira 
Nacional de Habilitação e cópia do comprovante de residência. Caso a 
cópia não seja devidamente entregue, seu animal não poderá ser 
castrado. 

 

IV Respeite os horários de cirurgia. Iniciamos nossas atividades às 08:00h e 
concluímos às 15:00h. 

 

V Aguardar no castramóvel durante a cirurgia de castração. Desta forma, 
planeje-se para possivelmente passar boa parte do dia nesta função, 
considerando que alguns animais podem demorar a se recuperar da 
anestesia. 

 

VI É obrigatório o uso de máscara, adequadamente (cobrindo boca e nariz), 
e o distanciamento de no mínimo dois metros. 

 

VII Os felinos devem ser entregues em caixa de transporte e 
acomodados individualmente (uma caixa para cada gato). 

Obs: A caixa de transporte deverá estar em bom estado de uso e ser 
própria para gatos (não trazer em caixa de papelão, caixa de frutas, 
cestas e etc). 

 

VIII Cachorros devem ser entregues com coleiras e focinheira. Em caso de 
descumprimento dessas regras a cirurgia não poderá ser realizada. 

 

IX Pedimos a sua ajuda: 

• Evitando barulhos excessivos; 



• Recolhendo os dejetos que por ventura o seu animal fizer nas 
redondezas; 

• Estacionando os carros em locais autorizados e evitando a obstrução 
do fluxo de trânsito; 

 

X O interessado no serviço é responsável pela captura (caso necessário), 
transporte até o castramóvel e cuidados pré e pós-operatórios (após a 
cirurgia são necessários até 10 dias com o paciente em local limpo, fresco 
e arejado, com alimentação adequada, administração dos medicamentos 
prescritos e curativos). 

 

XI Sugere-se que, para caso de animais de vida livre, cuja captura será 
continuamente necessária, os animais castrados sejam visualmente 
marcados (picote de orelha). Obs: o picote de orelha pode ser 
solicitado durante o preenchimento do termo de autorização ou 
durante a entrega do animal ao veterinário antes do procedimento 
cirúrgico. 

 

XII O comparecimento e permissão pelo responsável para realização da 
cirurgia confere ciência tácita das possíveis reações adversas aos 
medicamentos e anestésicos, assim como dos riscos operatórios aos 
quais os animais estão sujeitos durante o procedimento cirúrgico. 

 

Seu animal não será castrado em caso de desobediência a qualquer uma das 
normas acima mencionadas, ou caso: 

• O tutor não saiba informar o histórico clínico e informações pregressas 
do paciente; 

• Esteja doente, sob tratamento ou tenha sofrido algum tipo de trauma 
nos últimos 30 dias; 

• Tenha tido hemoparasitose (doença do carrapato) há pelo menos 90 
dias; 

• Seja portador de doença com tratamento contínuo (convulsão, 
cardiopatia, hepatopatia e semelhantes); 

• Caso o animal tenha tido contato com a doença cinomose, o mesmo 
terá que passar por avaliação com o(a) veterinário(a) do castramóvel; 

• Tenha escore corporal (peso) abaixo do ideal para cada porte; 

• Caso o animal tenha mais de 7 anos de idade; 

• Tenha menos de 6 meses para cães e menos de 2 quilos para gatos; 

• Seja criptorquida; 

• Esteja obeso (em alguns casos, é possível realizar o procedimento); 

• Esteja gestante ou com suspeita de gestação; 

• Esteja no cio; 

• Esteja amamentando ou com leite nas mamas (desmame abrupto, 
pseudociese); 



• Tenha parido há menos de 60 dias; 

• Tenha sido vacinado nos últimos 15 dias anteriores a cirurgia; ou 

• Caso o veterinário, por qualquer motivo, julgue que o animal não deve 
passar pelo procedimento a fim de preservar a saúde do paciente. 

 

Abaixo estão listados os cuidados pré-operatórios, siga corretamente essas 
recomendações, pois servem para garantir a segurança de seu animal: 

1 Um dia antes da cirurgia, se possível, dê um banho no seu animal; 

2 Certificar-se que o paciente não tenha ectoparasita (carrapatos e 
pulgas); 

3 Fazer jejum de sólido (ração/comida) de 8 horas; 

4 Fazer jejum hídrico (água) de 8 horas; 

 

Observação - As cirurgias terão uma data de agendamento, porém não 
haverá um horário agendado. As cirurgias serão realizadas por ordem de 
chegada. 

Os cuidados pós-operatórios e prescrição médica serão entregues na liberação 
do paciente. 
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