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RESUMO. 
Este trabalho tem como finalidade, de proporcionar para a cidade de Ourinhos – SP, todos os 
métodos e estrutura de um Hospital Veterinário de pequeno porte, com o objetivo de propor uma 
edificação garantir uma grande satisfação na qualidade de serviço e no bem-estar, oferecendo 
serviços clínicos, cirúrgicos, emergencial entre outros Contribuindo para a valorização animal, 
considerando dessa forma a importais de tais, para também a qualidade da vida humana, apoiada na 
declaração Universal dos Direitos do Animal. Assim decidi elaborar esse projeto que seja base e 
inspiração de saúde animal para demais localidades. Dado que como as pessoas os  animais 
também têm o direito de receber uma boa e adequada assistência à saúde, e por sua vez o homem 
tem total obrigação moral e humana de tratar o seu animal de estimação como membro da sua 
família, dando exaltação onde se fala em saúde e em bem-estar animal. 
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ABSTRACT. 

This work aims to research, recognize and proporcionate to the city of Ourinhos – SP, all the methods 
of a small Veterinary Hospital, with the purpose of proposing a building to guarantee a great 
satisfaction in the quality of service and well-being, offering clinical, surgical, emergency and other 
services. Contributing to animal valorization, thus considering the importais of such, as well as the 
quality of human life, supported by the Universal Declaration of Animal Rights, I decided to elaborate 
this project that is the basis and inspiration of animal health for other localities.Given that as people 
the animals also have the right to receive proper and proper health care, and in turn man has full 
moral and human obligation to treat his pet as a member of his family, giving exaltation wherever 
speaks in health and animal welfare. 
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INTRODUÇÃO. 
Com a progressiva urbanização, o homem fica a cada dia que passa com 

menos tempo para se relacionar com outros, tendo um crescente significativa de 

pessoas que ficam sozinhas e isoladas. Até mesmo famílias estão optando por ter 

menos filhos e até mesmo nenhum. Com isso cresce absurdamente o exercício de 

criação de animais domésticos, chamados de “companheiros” que no mundo atual 

vivenciam toda a vida do homem. 

Hoje o Brasil é considerado o terceiro maior mercado mundial, com a uma 

participação de 5,1%, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. 

Com base em levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o país ocupa a terceira colocação em número de animais domésticos com 



 
 

cerca de (132 milhões de animais) e só perde para China (417 milhões) e Estados 

Unidos (232 milhões), números que tendem a crescer periodicamente. 

Isto também se leva a um grave problema, ter o animal não significa ter 

apenas uma pose, mas sim um membro da família, o animal necessita de cuidados 

especiais com a saúde, mais infelizmente nem todos pensam dessa forma. Com 

isso muitos animais ficam doentes e uma das formas que os donos optam para não 

haverem gastos e dor de cabeça é deixa-lo morrer e até mesmo o abandono na qual 

leva a proliferação das doenças. 

Atrás deste trabalho apresento a proposta para um Centro Hospital 

Veterinário para a cidade de Ourinhos – SP, proporcionando atendimentos 

específicos para animais domésticos, uma ampla referência em modernidade. A 

proposta vem para suprir a falta de lugares especializados no bem-estar animal. 

Com acomodações exames específicos o máximo de respeito ao animal, atraindo 

também pela localização de fácil acesso pessoas de toda a região para o cuidado 

da saúde de seu animal de estimação. 

 
METODOLOGIA. 

Para a elaboração do programa de necessidades e dos estudos preliminares 

do projeto do Centro Médico Veterinário no município de Ourinhos – S.P., foram 

coletadas e estudadas algumas referências bibliográficas que abordam o contexto 

histórico deste tipo de projeto. 

Em relação à parte gráfica do projeto do Centro Médico Veterinário a ser 

elaborado, foram coletadas e estudadas algumas referências projetuais e bibliografia 

técnica, onde também foram consultados alguns sites específicos, da qual estes 

darão embasamentos técnicos para a elaboração dos croquis esquemáticos dos 

estudos preliminares do projeto proposto. Dentre as referências projetuais, foram 

analisados os projetos da Escola de artes de Monterrey, localizado na cidade de 

Nuevo León, México, de autoria do arquiteto Tadao Ando e da Casa Plaina, 

localizada na cidade de Porto Feliz, São Paulo, de autoria do arquiteto Márcio 

Kogan. 

Além de toda pesquisa bibliográfica e das referências projetuais estudadas, 

também foram efetuados estudos de caso através de visitas de campo no Hospital 



 
 

Veterinário da UniFIO, localizado em Ourinhos, São Paulo, Brasil e na Policlínica 

Veterinária, localizada na cidade de Ourinhos, São Paulo, Brasil. Estas visitas 

técnicas foram fundamentais para a coleta de dados e observação espacial dos 

espaços dos hospitais veterinários visitados, para que, em conjunto com todas as 

referências bibliográficas pesquisadas, estes materiais sirvam como bases e 

diretrizes técnicas para o desenvolvimento do projeto proposto. 

Para que a execução deste projeto seja de fato aprovado e implantado no 

município de Ourinhos – S.P., também foi consultada e analisada a lei de uso e 

ocupação do solo do município, na qual, são estabelecidas uma série de parâmetros 

urbanísticos, tais como recuos e afastamentos mínimos dos espaços a serem 

projetados, levando em consideração os limites do terreno e a área máxima 

permitida para a construção deste tipo de projeto, conforme estabelecido  pelo uso 

do solo na região periférica da cidade de Ourinhos – S.P.. 

 
DESENVOLVIMENTO. 

Para auxiliar na compreensão das pesquisas realizadas, foram realizados  

dois estudos de caso, onde foram visitados o Hospital Veterinário da UniFIO, 

localizado em Ourinhos, São Paulo, Brasil e na Policlínica Veterinária, localizada na 

cidade de Ourinhos, São Paulo, Brasil. 

O Hospital Veterinário da UniFIO, está localizado no Centro universitário das 

Faculdades Integradas de Ourinhos, nas margens da Rodovia BR-153, Km 338 s/n - 

Água do Cateto, Ourinhos – S.P., (figura 01) onde tem o intuito de levar o 

aprendizado aos alunos do centro universitário, sendo também um local de pesquisa 

e de passar o dia a dia a total realidade de um hospital veterinário diante das 

pesquisas, consultas e cirurgias. 

Localizado em uma privilegiada área às margens da rodovia, em frente ao 

Posto Kennedy, o hospital se encontra dentro do Campus do Centro Universitário 

das F.I.O., pela sua localização de fácil acesso e estrutura o hospital consta com 

atendimento para Ourinhos e todas as cidades de localidades próximas, do Estado 

de São Paulo e Paraná. 

O local também consta com uma grande diversidade em salas e uma ótima 

estrutura onde se encontra uma recepção, salas de consultas, raio-X, farmácia, sala 



 
 

de cirurgia local de armazenamento, salas de pesquisas, necrotério, entre outras 

instalações de estudos e apoio, locadas para um bom atendimento. 

 
Figura 01. Localização do Hospital Veterinário – Campus da UniFIO. 

Fonte: Google Maps. 
 
 

O Hospital trata de uma vasta atuação em consultas e tratamentos para 

diversos tipos de animais, de pequeno (animais domésticos) a animais de grande 

porte, com uma grande equipe de profissionais e estudantes os animais constam 

com uma observação de 24h. 

O Hospital também consta com umas salas de internações para animais 

tratados no local onde tais precisam de um cuidado mais próximo e atencioso dos 

profissionais, sendo local de tamanho ideal para o conforto do animal de higiene 

espetacular e um dos principais fatores apresentados nessa sala é a higiene, para 

evitar qualquer tipo de doenças transmissível no local de animais que muitas das 

vezes estão com a imunidade baixa por ter passado por procedimentos anteriores, 

As salas são separadas de acordo com a especial do animal, exemplo de sala de 

internação para cachorros e outra separada para gatos, que garantem a separação 

diminuindo o estresse e trazendo ao animal maior conforto ao atendimento. 

Esses locais também constam com uma observação de 24h pelos médicos e 

estudantes, que possibilitam um aprendizado aos alunos e total atenção aos animais 

constando com um atendimento de primeira. 

Em relação à Policlínica Veterinária (figura 02), esta está localizada na 

Avenida Horácio Soares, n°45 na cidade de Ourinhos – SP, sendo esta uma das 

avenidas de maior movimento da cidade, fazendo ligação de pontos importantes da 

cidade a centros comerciais e bairros residenciais, a clínica também é localizada em 



 
 

um ponto privilegiado visualmente atraindo a atenção de quem passa por ali. 

No local, se encontra um estacionamento para clientes e uma entrada de 

emergência para situação de necessitam de tratamento urgente de profissionais, 

também todas as informações sobre o serviço prestado no local, telefone e alguns 

acessórios de venda para seu animal de estimação. 

Sua recepção também se encontra um petshop, onde os usuários depois de 

seu atendimento encontram suas medicações com fácil acesso, e também uma 

vasta diversidade em camas, brinquedos, petiscos e acessórios para o cuidado de 

seu animal, e também consta com venda de animais onde são colocados em 

exposição para atrair o público com espécies diferentes, que atraem o gosto 

particular de seus clientes. 

 
Figura 02. Fachada da Policlínica Veterinária – Ourinhos – S.P.. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 

Também há uma grande quantidade e diversidade onde se fala em 

alimentação a animais de pequeno porte, raçoes especiais para tratamentos de 

certas enfermidades, outras com vitaminas e minerais totalmente selecionadas, para 

um cuidado especial de seu animal. 

Contendo uma estrutura de cirurgias e atendimento imediato para os usuários 

do ambiente, proporcionado por uma equipe totalmente treina e capacitada para 

trabalhar nesse meio, tratando do bem-estar e nos cuidados dos animais 

domésticos, hoje, tais fazendo parte das nossas famílias. 

A Clínica também trata com espaço estético para o animal, condições de 

banho e tosa, cuidados com as unhas e dentes, com equipamentos para total 



 
 

conforto dos animais e estrutura de acomodação dos mesmos. 

 
CONCLUSÃO 

A partir das pesquisas efetuadas e das visitas de campo realizadas, pode-se 

concluir os benefícios que um centro médico veterinário trará para o município de 

Ourinhos – S.P.. 

Além disso, o projeto de um Centro Médico Veterinário para a cidade de 

Ourinhos –SP terá como finalidade, pesquisar e reconhecer todos os métodos de um 

Hospital Veterinário de pequeno porte, com o objetivo de propor uma edificação para 

garantir uma grande satisfação na qualidade de serviço e no bem-estar, oferecendo 

serviços clínicos, cirúrgicos, emergencial entre outros, contribuindo assim para a 

valorização animal, considerando dessa forma a importância de tais, para também a 

qualidade da vida humana, apoiada na Declaração Universal dos Direitos do Animal, 

dado que, assim como as pessoas, os animais também têm o direito de receber uma 

boa e adequada assistência à saúde, e, por sua vez, o homem tem total obrigação 

moral e humana de tratar o seu animal de estimação como membro da sua família, 

dando exaltação onde se fala em saúde e em bem-estar animal. 

 
REFERÊNCIAS. 

ABINPET. Associação Brasileira de indústria de produtos para animais de 
estimação. Fonte: http;/abipnet.org.br/. Acesso 18 de Março de 2014. 
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Fonte: 
http://portal.anvisa.org.br/wps/wcm/connect/1a742a80475772b84f1d43fbc4c6735/Se 
rviços+Veterinarios.pdf?MOD=AJPERES 

 
BENICE, Marcio. João Figueiras Lima. Fonte: http://archdally.com.br/arquiteturahospital-
sarah-kubitshek-salvador-joao- figueiras-lima-lele. 

 

BERZINS, Marilia A. V. da Silva. Velhos, cães e gatos: interpretação de uma 
relação. Dissertação de Mestrado em Gerontologia. São Paulo: PUC-SP, 2000.. 

 
CÃO TERAPIA, Florianópolis-SC. Fonte://www,obafloripa.org. 
DOTTI, Jerson. Terapia e Animais. São Paulo: Noética, 2005. 
HOSPITAL NO BRASIL. 

http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/06VU/Primeiro_Hospital_Do_Brasil 
 
 
JUSBRASIL. https://carollinasalle.jusbrasil.com.br/noticias/ 395206911/abandon 
aranimais-e-crime- previsto-em-lei 

 
LANTZAMAN, M. O Cão e Sua Familia: Temas de amor e agressividade. Tese 



 
 

para a obtenção de título de Doutorado. São Paulo: Pontificia Universidade de São 
Paulo, 2004. 

 
SANTOS, SANTA CASA. O recorde é da Irmandade da Santa Casa da 
Misericordia de Santos,que foi inaugurada em 1543. 
Fonte:http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materiais/Primeiro_Hospital_Do_Brasil. 
UCCELI, Atualidades Ornitológicas, nov.2002. Fonte: http://www.imecon.com.br/ 


