
INSTRUÇÕES PARA O PROCESSO DE CASTRAÇÃO:

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA  
SANITÁRIA, VIGILÂNCIA DE ZOONOSES  
E DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA 

• As castrações são gratuitas; 

• O módulo de agendamento de castrações on-line é destinado exclusivamente a animais até 15 quilos e 
a partir de 5 meses até 8 anos de idade. Animais acima desse peso e idade deverão ser trazidos para 
consulta prévia e serão agendados presencialmente para a cirurgia na unidade; 

• As castrações poderão ser agendadas na periodicidade mensal e em número de até 3 (três) animais 
por CPF por mês; 

• O agendamento on-line é realizado sem avaliação prévia do animal. Desta forma, só serão realizadas 
as castrações em animais saudáveis, sem sinais ou sintomas de doença no momento da avaliação na 
entrada do animal no centro cirúrgico. Ao ser examinado, se o animal apresentar sinais e/ou sintomas 
de doença infectocontagiosa, parasitaria, sistêmica OU OUTRA CONDIÇÃO QUE COMPROMETA O 
ESTADO GERAL DELE, a cirurgia não será realizada e ele será encaminhado ao setor de clínica médica; 

• Todas as cadelas e cães terão obrigatoriamente que fazer um exame de sangue (validade do exame 
de 30 dias) e trazer o resultado original e imprenso no dia da cirurgia. Se houver alteração no exame 
de sangue, o animal será encaminhado à clínica para tratamento, e a castração deverá ser remarcada. 
A requisição dos exames poderá ser impressa no site do Carioca Digital (https://carioca.rio/), no ícone 
“Agenda castração”; 

• Se o RESPONSÁVEL PELO ANIMAL não trouxer o exame de sangue, a cirurgia não poderá ser realizada; 

• Para a cirurgia, o responsável deve trazer o animal em jejum de 8 horas (sem alimento e água).  
Certifique-se do jejum; 

• É imprescindível a chegada dos animais agendados  no período da manhã às 7h, e dos animais agen-
dados para o período da  tarde chegarem às 12h nas unidades escolhidas, para a realização de proce-
dimentos administrativos;   os animais que não chegarem nestes horários não serão atendidos 

• Somente a pessoa que forneceu os documentos para marcação da castração poderá trazer o animal 
no dia determinado. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização da cirurgia em animal que 
for trazido por outra pessoa; 

• Para a realização da cirurgia de castração é necessária a apresentação do comprovante de residência do 
Munícipio do Rio de Janeiro, CPF e identidade com foto do tutor, além do PROTOCOLO de agendamento; 

• DEVE SER DADO banho no animal antes da cirurgia (dia anterior). Ele deve ser trazido limpo e seco, 
sem pulgas e/ou carrapatos. Animais de pelos longo DEVEM ESTAR tosados ápor questões de higiene; 

• O animal poderá ser liberado da cirurgia ainda sonolento. Por isso, o TUTOR DEVE VIR preparado para 
transportá-lo nessa condição; 

• Fêmeas no cio, amamentando ou gestantes não serão castradas; 

• Todo ato cirúrgico envolve riscos. Animais idosos e obesos têm risco anestesiológico maior.  


