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POTENCIAL CLIENTE A PEDIR 
PREÇOS CASTRAÇÃO DE GATO  
AO TELEFONE1 

 
 
 
CLIENTE:  
Bom dia, quanto custa castrar o meu gato? 
 
RECECIONISTA:  
Olá muito bom dia. Posso perguntar-lhe o seu nome? 
Sr.(...) terei muito gosto em ajuda-lo com esta situação. Vou pedir-lhe algumas 
informações sobre o seu animal para que possa fazer uma estimativa mais 
aproximada. 
 
CLIENTE:  
Ok 
 
RECECIONISTA:  
Como se chama o seu gato? 
 
CLIENTE:  
Fera. 
 
RECECIONISTA:  
Fera? Isso deve querer dizer que tem muito bom feitio?!?! Que idade tem o 
Fera? 
 
CLIENTE:  
Olhe, nem sei bem. Deve ter um ano e pouco. Ele foi recolhido da rua pela 
minha filha. 
 
RECECIONISTA:  
Sr.(...) o Fera já é paciente aqui na clínica ou é a primeira vez que vem? 
 
CLIENTE:  
Ele nunca foi ao veterinário. Eu só quero saber quanto custa castrá-lo. 
 

                                                
1 Este guião é apenas uma sugestão para gerir uma conversa telefónica com um potencial 
cliente do CAMV a pedir o preço para a orquiectomia de um gato. É meramente 
orientativo e deverá ser ajustado à cultura e procedimentos da organização.  



 

 

 
RECECIONISTA:  
Uma vez que o Fera virá pela primeira vez aqui à clinica, é necessário que o Dr. 
o conheça e faça um exame pré-cirúrgico para termos a certeza que está tudo 
bem para a cirurgia. Nessa altura poderá esclarecer todas as suas dúvidas 
sobre a anestesia e cirurgia e como será o pós-operatório para poder organizar-
se aí em casa. 
 
CLIENTE:  
E essa consulta quanto custa? 
 
RECECIONISTA:  
Esta consulta pré-cirúrgica custa 30€. Aconselhamos também, que todos os 
animais que fazem procedimentos sob anestesia geral, façam análises de 
sangue antes. 
 
CLIENTE:  
Isso já fica muito caro. Tenho mesmo que fazer essas análises? 
 
 
RECECIONISTA:  
Estas análises de sangue, são mesmo muito importantes porque darão 
informação ao Dr. se os rins e o fígado do Fera estão em condições para 
metabolizar a anestesia e se há alguma infeção ou anemia latente. 
 
CLIENTE:  
Mas afinal, quanto é que me vai custar castrar o meu gato? 
 
RECECIONISTA:  
As estimativas para procedimentos cirúrgicos podem ser diferentes de animal 
para animal. Eu poderia dar-lhe o valor standard que tenho no computador, mas 
se me permitir, gostaria de lhe enviar uma estimativa mais ajustada às 
necessidades do Fera. 
 
CLIENTE:  
Ok. Pode ligar-me então a dar o valor? 
 
RECECIONISTA:  
Perfeito. Qual o número de telefone para entrarmos em contacto consigo e qual 
a melhor hora? 
 
CLIENTE:  
Pode ligar para 000 000 000.  
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RECECIONISTA:  
Muito bem Sr.(...). Eu ou uma das enfermeiras entraremos em contacto consigo 
para lhe dar o valor da estimativa. Quer que lhe envie também uma cópia para o 
email juntamente com uma pequena descrição de como decorre o procedimento 
aqui na clínica? 
 
CLIENTE: 
Pode ser. Assim, posso rever a estimativa e tomar uma decisão.  
 
RECECIONISTA: 
Sr.(...) receberá um telefonema e um email nosso até hoje ao fim do dia. Se 
decidir agendar a castração da Fera connosco, teremos muito gosto em deduzir-
lhe 15€ no valor da consulta pré-cirúrgica. 
 
CLIENTE: 
Ok. Isso seria simpático. Vou aguardar pelo vosso telefonema. Pode dizer-me o 
seu nome outra vez?  
 
RECECIONISTA:  
Sr. (…) falou com Elisabete Capitão e estarei disponível se necessitar de alguma 
outra coisa. Muito obrigado pelo seu telefonema. Tenha um bom dia. 


