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MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO – CÃES E GATOS 
 

 
INFORMAÇÕES GERAIS DA 1ª ETAPA DO MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO 
 

1. O número de vagas é limitado; 
2. Haverá sorteio dos animais inscritos; 
3. Os animais não sorteados na 1ª etapa, já estarão automaticamente inscritos 

para o sorteio da 2ª etapa. 
 
LOCAIS E DATAS DO CASTRAMENTO NA 1ª ETAPA: 
 
Centro de Convenções Risoleta Neves 
Endereço: Rua João Telésforo Ferreira, 537, Caieiras 
Data: 8 e 9 de março de 2022 
 
CASI – Serviço de Fortalecimento de Vínculos (Curumim) 
Endereço: Av. Existente, 286, Morro Alto 
Data: 10 e 11 de março de 2022 

 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 

 O tutor/responsável que levar o animal deverá ter idade mínima de 18 anos e 

levar documentos pessoais (com foto); 

 É obrigatório o uso de máscara facial; 

 Chegar no local da castração com 30 minutos de antecedência; 

  Todos os animais passarão por avaliação clínica e não deverão apresentar 

nenhum problema de saúde; 

 CÃES SEM RAÇA DEFINIDA (SRD/VIRA LATAS): Ter idade entre 4 meses e 

8 anos e peso entre 2kg e 30kg; 

 NÃO SERÃO CASTRADOS: Cães e gatos em mau estado de saúde, com 

infestação por ectoparasitas (pulgas e carrapatos), obesos, no cio ou prenhes; 
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 Evitar levar mais de 1 (um) acompanhante, crianças e outros animais; 

 FOCINHEIRA: Obrigatória para cães agressivos e que estranhem ser 

manipulados (nesses casos animais sem focinheira não serão castrados); 

 Gatos devem ir em caixinha de transporte ou fronha, nunca soltos na mão ou 

em caixas de papelão; 

 JEJUM DE ÁGUA: 2 horas antes da cirurgia; 

 JEJUM DE COMIDA: 8 horas antes da cirurgia; 

 BANHO: Nos cães dar banho 24 horas antes da cirurgia; 

 

PÓS-CIRÚRGICO: 

 

 Ao chegar em casa manter o animal aquecido por 24 horas (caminha/cobertor); 

 Manter o animal com movimentação restrita (evitar subir escadas, pular na 

cama ou sofá, correr); 

 Fornecer água e comida 4 horas após cirurgia; 

 Não deixar o animal lamber ou coçar a ferida cirúrgica; 

 É obrigatório o uso de colar de restrição ou roupa cirúrgica, até a retirada dos 

pontos. 

 RETIRADA DOS PONTOS: Será de responsabilidade do tutor após 10 dias da 

cirurgia, conforme orientação. 

 

CÃES DE RAÇA PURA: 

 

 Ter idade entre 4 meses e 5 anos e peso entre 2kg a 30kg; 

 EXAME OBRIGATÓRIOS:  Responsabilidade do tutor - Hemograma completo, 

função renal, hepática, proteínas totais e frações. Ecocardiograma com risco 

anestésico. 
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 Mesmo com exames aprovados, todos passarão por avaliação clínica no dia da 

castração; 

 NÃO SERÃO CASTRADOS: Cães e gatos em mau estado de saúde, com 

infestação por ectoparasitas (pulgas e carrapatos), obesos, no cio ou prenhes; 

 RAÇAS QUE NÃO SERÃO CASTRADAS: Bulldogue (todos), Boxer, Lhasa 

Apso, Shihtzu, Pug, Chihuahua e Gato Persa. 


