Prezado Cliente,
Gostaríamos de agradecer a você, por estar participando da parceria da nossa
Clínica MEDICINA COM CARINHO & IBRAM.
No dia da castração de seu animal você precisará cumprir as seguintes regras:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Somente o contemplado pelo IBRAM 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;
Trazer uma cópia de sua carteira de Identidade ou de sua carteira de
habilitação. Caso a cópia não seja devidamente entregue na recepção,
seu animal não poderá ser castrado;
Aguardar na clínica a entrega do seu animal. Você não pode se retirar da
clínica sem o seu animal;
Respeite o horário do agendamento da cirurgia de seu animal. Não serão
tolerados atrasos;
Recomendamos trazer 01(uma) via do termo do IBRAM (não obrigatório);
Animais Braquicefálicos (focinho achatado) ou mestiços de raça
braquicefálicas ou que pertença ao grupo de raças que sofrem da
síndrome respiratória do braquicefálico precisam de anestesia inalatória,
no valor de R$: 100,00. Caso contrário, a castração não poderá ser
realizada;
Os felinos devem ser entregues em caixa de transporte e
acomodados individualmente.
Cachorros
devem
ser
entregues
com coleiras e focinheira.

Seu animal não será castrado nas seguintes nas seguintes situações:









Em caso de desobediência a qualquer uma das normas acima mencionadas;
Caso esteja doente;
Caso tenha mais de 6 anos de idade;
Caso tenha menos de 4 meses para cães e menos de 2 quilos para gatos;
Caso seja criptorquida (neste caso será solicitado exame de imagem e a
castração será reagendada);
Caso esteja obeso (em alguns casos, é possível realizar o procedimento com
anestesia inalatória);
Caso esteja gestante ou com suspeita de gestação;
Caso o veterinário, por qualquer motivo, julgue que o animal não deve passar
pelo procedimento a fim de preservar a saúde do paciente.

ATENÇÃO: Caso você não possa comparecer no dia agendado para castração
de seu animal, deverá entrar em contato conosco em até 48 horas de
antecedência. A falta não justificada acarretará em perda de sua vaga. Você
poderá reagendar a cirurgia do seu animal no máximo três vezes.
Abaixo estão listados os cuidados pré-operatórios, siga corretamente essas
recomendações, pois servem para garantir a segurança de seu animal:
1.
2.
3.
4.

Um dia antes da cirurgia, se possível, dê um banho no seu animal;
É importante que o seu animal esteja com as vacinas em dia
Certificar-se que o paciente não tem ectoparasita (carrapatos e pulgas);
Fazer jejum de sólido (ração/comida) de 6 horas;

5. Fazer jejum hídrico (água) de 4 horas;
6. É importante realizar exames de sangue (no mínimo um hemograma) antes da
cirurgia a fim de verificar se o animal está apto a realizar o procedimento. O
hemograma custa R$: 50,00 (cinquenta reais) e poderá ser realizado 5 dias
antes da cirurgia no período da tarde ou no dia da cirurgia. Serão aceitos
hemogramas de outras clínicas e/ou laboratórios contanto que tenham sido
realizados há menos de quinze dias. Os exames são recomendados e não
obrigatórios.
Os cuidados pós-operatórios e prescrição médica serão entregues na liberação do
paciente. Ressaltamos que o proprietário deverá aguardar a entrega do seu
animal. Para animais que não forem retirados até as 17:30 será cobrado taxa de
internação no valor de 150,00 reais sendo que não abriremos exceção.

Atenciosamente,

Clínica Veterinária Medicina com Carinho (CVG)
Quadra 42, Conjunto A, Casa 02 : Setor Central - Gama - DF
Fone: (61) 3556-5227 ou (61) 3384-7887

