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PROGRAMA PERMANENTE DE 

CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM  
DE CÃES E GATOS 

 

PARA TEMPOS DE COVID-19 

 
 

Para a realização da cirurgia de castração, são OBRIGAÇÕES do tutor 

• Manter o animal em jejum alimentar e hídrico (ração e água) por 12 horas antes do horário da  
cirurgia marcada. 

• Na véspera, o animal deve ser banhado utilizando sabão neutro. 
• No dia da cirurgia o animal deve estar limpo, livre de pulgas e/ou carrapatos. 
• Caso o animal tenha apresentado alguma alteração na véspera da cirurgia, faz uso de 

medicação contínua, esteve doente ou passou por cirurgia nos últimos 90 dias, comunicar o 
Médico Veterinário. 

• Estar ciente de que a cirurgia é feita dentro dos padrões técnicos preconizados pelo 
Conselho Federal de Medicina Veterinária, no entanto, embora mínimo, deva ser considerado 
o risco para a vida do animal devido às reações adversas e imprevisíveis referentes aos 
procedimentos anestésicos e cirúrgicos. 

• Ter condições físicas para carregar o animal no colo ainda sob efeito anestésico. 
• A entrega ao Centro de Controle de Zoonoses das cópias dos  documentos RG, CPF, 

comprovante de endereço na data agendada conforme e-mail recebido. 

Orientações Adicionais: 

• Adquirir para o animal que vai passar por cirurgia, roupa cirúrgica ou colar cirúrgico (elizabetano) com 

coleira, vendidos em qualquer Pet Shop ou loja de produtos veterinários. 

• O transporte, roupa cirúrgica ou colar elizabetano e a medicação pós-cirúrgica são de inteira e  exclusiva 

responsabilidade do tutor do cão ou gato, bem como conduzir o animal com segurança na ida e na volta da 

cirurgia. PARA FELINOS, TRAZER EM CAIXA DE TRANSPORTE APROPRIADA. 

Não serão fatores determinantes para a realização  da cirurgia de  
castração, porém é RECOMENDADO que: 

• Se o animal possuir um hemograma (exame de sangue) recente, trazer uma cópia no dia da cirurgia, sendo o 

custo de INTEIRA e TOTAL responsabilidade do tutor. 

• O animal esteja vermifugado (a orientação é que ocorra a cada 6 meses). 

• O animal esteja com as vacinas em dia – sendo as específicas V8 ou V10 para cães, as V3 ou V4 para gatos e a 

vacinação antirrábica para ambas as espécies – com um intervalo mínimo de 30 dias entre as datas de 

aplicação da última vacina e da cirurgia de castração. Caso o animal possua carteira de vacinação, trazer 

uma cópia da mesma. 

Não Permitidos: 

• Pessoas com idade inferior a 21 anos, superior a 60 anos e crianças em nenhuma hipótese. 

• Esquecimento ou falta de máscara de proteção. 

• Autorizar outra pessoa para trazer o animal sem que tenha documentado junto ao CCZ. 

• Acompanhantes. 

• Conduzir mais de um animal por pessoa. 

 

Declaro estar ciente das informações acima. 

São José dos Campos _____ de _____________ de  20____ 
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Assinatura do Tutor do Animal – Entregar junto com cópia do RG/CPF e Comprovante de Endereço 

                         Leia com atenção as ORIENTAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS 
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