
 

Cuidados Pré Cirúrgicos: 

• Para o seu pet passar por procedimentos não pode estar doente. 
• Os animais devem ser entregues por uma pessoa maior de idade. 
• Jejum alimentar de 8h - obrigatório 
• Jejum hídrico (água) de 2h -obrigatório 
• Dar banho um dia antes da cirurgia, e 1 comprimido de capstar (pulgas e 

carrapatos)  
• No dia do procedimento dar ao animalzinho 1comprimido de plasil 2horas 

antes de levá-lo ao ponto de encontro para entregar seu pet  
• Gatas devem vir em caixas de transporte  
• Caninos preferencialmente devem vir de coleira e guias 
• Enviar junto ao seu pet cone ou roupa cirúrgica  

 

Seu animal irá passar por procedimento cirúrgico, serão necessários 
alguns cuidados nos próximos dias.  

• Após receber seu animalzinho, será necessário que ele passe a primeira 
noite mais aquecido e ofertado alimentos mais leves como sachê. 

• Os animais devem manter o máximo de repouso pelos próximos 7 dias.  
• Fêmeas deverão usar roupa cirúrgica e machos devem usar cones até a 

retirada dos pontos, evitando assim que mexam nos pontos. Demais 
animais que se tenha na casa também não podem mexer nos pontos.  

• Fêmeas não devem ter contato com machos pelos próximos 7 dias.  
• No dia seguinte deve ser retirado o curativo (não é necessário mais 

refazer o curativo), e iniciar a limpeza de pontos conforme o indicado na 
receita.  

• Deve-se ministrar as medicações conforme o descrito na receita.  
• As medicações indicadas para dar ao animal e a limpeza dos pontos são 

importantes, pois elas auxiliam a evitar dor e infecção. 
• A retirada de pontos ocorrerá entre 7 á 14 dias, será combinado o dia de 

retirada de pontos, nesse dia o veterinário irá verificar se é possível 
fazer a retira do ponto ou não 

• Qualquer emergência contatar: (51) 99001-0877 Clinica Aves&Cia 

 


