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Introdução: Subordinado à Diretoria da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) – Botucatu, o 
Hospital Veterinário (HV) presta serviços como forma de extensão, no atendimento acompanhado de exames e 
procedimentos diferenciados, tendo como pacientes diferentes espécies animais e como clientes os proprietários 
particulares urbanos e rurais, entidades públicas e filantrópicas. Objetivos: Fundamentalmente, o HV tem por 
objetivo o atendimento como forma de extensão diversificada, desde a consulta a animais, procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos, sem, entretanto deixar de destacar as ações na saúde pública. Métodos: Esta forma de 
extensão vincula-se ao ensino, em especial o de graduação em Medicina Veterinária, incluindo os alunos 
graduandos em suas atividades associadas às aulas regulares e estágios. Outras formas de ensino vinculadas ao 
HV são a Residência e a Pós-graduação. A funcionalidade do HV permite ainda a realização de pesquisas dentro da 
FMVZ, com experimentos contínuos com animais e materiais biológicos. Por não receber verba própria destinada da 
Reitoria, o HV cobra os serviços prestados aos seus clientes, bem como os materiais e medicamentos utilizados nos 
procedimentos. Entretanto, entidades públicas e filantrópicas não são cobradas por estes gastos de serviços, 
materiais e medicamentos. Da mesma forma, o cliente usuário do HV, ao submeter-se voluntariamente à triagem 
social, é submetido à qualificação social realizada por Assistente Social e à qualificação que varia em pagamentos A 
= total de serviços, materiais e medicamentos, B = 80% dos serviços e total de materiais e medicamentos, C = 50% 
dos serviços e total de materiais e medicamentos, D = 20% dos serviços e total de materiais e medicamentos, E = 
isenção total dos serviços e pagamento variável total ou parcial de materiais e medicamentos, F = isenção total dos 
serviços, materiais e medicamentos. Deste modo ocorre a diferenciação de acordo com as condições do cliente, o 
que permite com que HV preste serviços às diferentes populações, carentes ou não, com a mesma qualidade 
indiscriminadamente. Do mesmo modo são feitos os atendimentos em propriedades rurais de diferentes tipos de 
sistemas e condições econômicas, onde os carentes são isentos total ou parcialmente de taxas ou pagamentos. 
Resultados: No primeiro semestre de 2005, foram realizadas 1959 triagens sociais, com as categorias/percentual 
em A=17,56%, B=18,89%, C=22,51%, D=20,98%, E=7,76%, excluídos 4,24% da comunidade institucional. Conforme 
se observa no trabalho desenvolvido pelo HV da FMVZ, constata-se a aplicação dos objetivos deste Hospital 
Veterinário, apoiando o ensino nos diferentes níveis e a pesquisa com a extensão na prestação de serviços de modo 
responsável, com respeito às diferenças sociais. 


