
 O município de Estrela não possui uma 
clínica veterinária desse porte que atenda 24 
horas. Todas as clínicas da cidade encon-
tram-se em edi�cações existentes que foram 
adaptadas pra o uso. Tendo em vista estas 
mudanças e procura crescente, nota-se a ne-

cessidade de um centro clínico veterinário 
completo que ofereça todos os serviços em 
um só local, trazendo praticidade e facilidade 
para a comunidade.  
 Outro fator determinante para a escolha 
do tema foi a quantidade de animais ACV no 

município. Chegando a mais de mil animais 
pelas ruas sem o cuidado apropriado, sem 
contar os animais resgatados pela AEPA e 
Secretaria do Meio Ambiente. Estes animais 
sem a assistência e cuidado necessário 
podem adquirir doenças graves e algumas 

dessas zoonoses são transitiveis aos hu-
manos. Portanto é de extrema importância 
esta temática também para a saúde pública. 

 Animais de estimação, principalmente 
cães e gatos, têm ganhado grande espaço 
nos lares pelo mundo todo. A forma como 
estes animais são vistos e tratados vem mu-
dando ao longo dos anos e o vínculo afetivo 
entre homem e animal se intensi�ca cada 
vez mais. Em muitos lares são considerados 
como membros da família , com isso a procu-
ra por melhores cuidados tem aumentado. 
Eles ajudam na saúde física, psicológica e nas 
relações sociais. Além de serem uma ótima 
companhia para famílias que possuem �lhos, 
os pets preenchem muitos lares de famílias 
que optam por não terem �lhos. Conforme o 
Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística 

(IBGE), o Brasil possui 65 milhções de 
domicílios e destes, 44,3% possuem pelo 
menos um cachorro e 17,7% deles possui 
pelo menos um gato. 
 O Brasil é o segundo maior mercado pet 
no mundo, 0,36% do PIB, com um crescimen-
to de 5,4% em 2019, chegando à marca dos 
36,2 bilhões de reais. O mercado é dividido 
entre três principais seguimentos: Pet Food 
(alimentação), Pet Vet (medicamentos veter-
inários) e Pet Care (higiene e bem-estar).                                  
 Segundo dados do Instituto Pet Brasil 
(IPB), no Brasil existem  139,3 milhões de ani-
mais, sendo 54,2 milhões de cães e 23,9 mil-
hões de gatos. Destes, 5% são Animais em 

Condições de Vulnerabilidade (ACV), totali-
zando 3,9 milhões de pets. Sendo 2,69 mil-
hões de cães e 1,21 milhões são gatos. A 
grande maioria deles vivem aos cuidados 
das ONGs. No país existem 370 ONGs, na 
região sul são 66 organizações. No Vale do 
Taquari há 9 ONGs e 3 grupos voluntáiros. 
 Com base nestes dados, a proposta é 
dispor em um único local a infraestrutura 
necessária para um centro de assistência vet-
erinária, com atendimento 24 horas, no mu-
nicípio de Estrela para todo Vale do Taquari. 
De regime particular, o Centro de Reabili-
tação e Proteção Animal Anjo de Patas tem o 
foco voltado para atendimento de cães e 

gatos. Contempla serviços de atendimento 
clínico, cirúrgico e internação. Assim como 
banho e tosa, hospedagem, adestramento e 
pet shop. 
 O Centro também tem por objetivo a re-
dução da quantidade de ACV no munícipio e 
região, através de um projeto social que pos-
sibilitará o acesso aos tratamentos a baixo 
custo para os animais de famílias carentes, 
mediante cadastro e comprovação. 
 Além disso, uma porcentagem da renda 
mensal do empreendimento é destinada, 
juntamente com os fundos da Lei Municipal 
Nº 6.942, para o atendimento e tratamento 
gratuito de animais resgatados pelas ONGs. 
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