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RESUMO 
 
 

O presente estudo visa apresentar a construção de um Centro de Reabilitação Veterinária no 
município de Taubaté, Estado de São Paulo, prestação de serviço no qual visa mostrar a 
importância com relação ao cuidado com os animais de pequeno porte, e principalmente 
mostrar o benefício que é possuir um animal de estimação nas vidas das pessoas que 
atualmente com a modernidade, acabam por se tornarem mais sozinhas, e a companhia de um 
amigo (animal doméstico), que com a convivência passa a se tornar a família desse individuo. 
A metodologia a ser utilizada se dará por meio de uma pesquisa bibliográfica com artigos 
acadêmicos e livros. Também serão apresentado alguns estudos de caso, para análise de 
materiais a ser aplicados no partido arquitetônico escolhido. Para aprofundamento desse 
estudo foram realizadas visitas técnicas que darão suporte no desenvolvimento esse TFG. 
Esse estudo justifica-se pela importância de se conhecer a demanda desse tipo de serviço em 
âmbito municipal, contribuindo também para a identificação das necessidades relativas à 
construção desses Centros veterinários, pois o cuidado com animais de pequenos portes 
(escolhido para esse estudo) é de extrema relevância. Encontra-se nas literaturas 
disponibilizadas por meio eletrônico ou livros, trabalhos sérios abordando esse tema, 
mostrando o amor incondicional dos cães como algo que toca de forma profunda seus donos 
ou seus melhores amigos. Para poder oferecer o que há de melhor na Medicina Veterinária e 
garantir atenção, conforto e qualidade no tratamento da sua saúde desses animais, é 
necessário ter uma infraestrutura adequada e planejada pela arquiteta. Pois a profissional 
arquiteta tem a preocupação de atuar no projeto dessa composição visando adequar aos 
programas que serão oferecidos, cuidar e criar áreas, com dimensões mínimas, instalações e 
estar atenta às observações quando ao mobiliário/ equipamento e recomendações que a lei 
exige e o desejo do cliente que a contratou. A função do arquiteto nesse momento será o de 
elaborar planos e projetos associados à arquitetura do CRV em todas as suas etapas, 
definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações. 
Fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeira, 
econômica, ambiental. E ainda prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como 
estabelecer políticas de gestão (BRASIL, 2014).O objetivo desta pesquisa visa demonstrar o 
método que será aplicado para elaborar os planos e projetos na construção do Centro de 
Reabilitação Veterinário, demonstrando à arquitetura em todas as suas etapas, definindo 
materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações do local e do 
terreno escolhido, bem como a solicitação do cliente. 


