
  

 

Centro de Esterilização Animal  

“Diamantina Nunes Moreira” 



Criado pela Lei Ordinária 3.715/2015, o Centro de Esteriliza-
ção Animal ‘Diamantina Nunes Monteiro’ foi inaugurado no 
dia 08 de dezembro de 2015. 
 
O Centro de Esterilização Animal atua para o controle popu-
lacional de cães e gatos no Município, bem como controle 
epidemiológico de zoonoses e promoção da saúde animal e 
do ser humano. 
 
O local conta com recepção, sala de preparo, recuperação, 
utilidades, de esterilização e centro cirúrgico, equipados con-
forme as recomendações do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária e normas do Ministério da Saúde e Vigilância Sa-
nitária.  
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Saiba mais sobre o  
Centro de Esterilização Animal  

O que é? 
 

É um local exclusivo para esterilização cirúrgica de cães e gatos de rua 
e domésticos. O CEA não é um abrigo para animais abandonados e 
não realiza atendimento clínico e emergencial de animais. 

Como funciona? 
 

O agendamento pode ser feito presencialmente pelo dono do animal na 
Secretaria de Saúde de Segunda à Sexta das 8h às 12h. 
Deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
- Cópia de documento oficial com foto; 
- Cópia do comprovante de endereço; 
- Cartão SUS; 
- Recolhimento da guia de castração (boleto gerado na Vigilância Sa-
nitária—Secretaria de Saúde. 

Devo preparar o animal para a cirurgia? 
 

Sim. No dia da cirurgia o animal deverá estar em jejum. As cirurgias 
ocorrem de segunda à sexta, das 8h Às 12h. 

Terei algum custo com a esterilização? 
 

A cirurgia não será cobrada. O dono do animal pagará somente uma 
taxa referente ao microchip que será inserido no animal no momento 
da cirurgia. Entidades de proteção animal e população de risco e vul-
nerabilidade social estarão isentas de cobrança. 

Como será feita a esterilização em animais de rua? 
 

Os animais de rua são castrados no Centro de Esterilização Animal 
através da aplicação do Método CED (Captura, Esteriliza e Devolve), 
além de parcerias e colaborações de entidades/protetores de animais. 
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Por que devo castrar meu animal? 

- Estudos comprovam que animais castrados vivem mais; 
 
- Machos castrados têm menor risco de desenvolver câncer 
de próstata e as fêmeas ficam mais protegidas contra o cân-
cer de mama; 
 
- Provoca diminuição de agressividade, marcação de territó-
rio por urina, fugas frequentes e latidos excessivos; 
 
- Evita gestação não planejada pelo dono, ninhada abandona-
da resultando em menos cães e gatos nas ruas. 

- Um casal de animais pode originar em até 6 anos, em su-
cessivas gerações, considerando 2 crias por ano e o nasci-
mento de 2 a 8 filhotes: 

 
 

1º ano =  12 descendentes 

2º ano = 66 descendentes 

3º ano = 382 descendentes 

4º ano = 2.201 descendentes 

5º ano = 12.680 descendentes 

6º ano = 73.041 descendentes 


