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A partir do dia 1o de junho, o Hos-
pital Veterinário da UEL deixará de
oferecer o boleto bancário como forma
de pagamento aos serviços prestados.
A determinação, aprovada pelo Con-
selho de Administração, busca acabar
com os prejuízos que a inadimplência
trouxe ao órgão nos últimos anos. As
demais formas de pagamento perma-
necem inalteradas: dinheiro, cheque,
cartão de débito e crédito (parcelado
em até 10 vezes). Segundo levanta-
mentos realizados, a soma dos boletos
não pagos somente em 2016 alcançou
a marca de R$ 710 mil. Nos últimos
cinco anos, o prejuízo é de R$ 2,5
milhões. “Não é pouco dinheiro. Sig-
nifica a construção de um prédio novo
para a gente” conta a diretora do hos-
pital, professora Patrícia Mendes Pe-
reira.

O HV tem como única fonte de
receita as taxas arrecadadas pelo aten-
dimento aos animais. A cobrança não
visa o lucro, mas o custeio dos equipa-
mentos e a reposição de materiais e
medicamentos utilizados. Todavia,
35% dos serviços prestados não obtêm
retorno financeiro devido à
inadimplência, o que, segundo a dire-
tora do órgão, acarreta uma série de
prejuízos. “A inadimplência gera difi-
culdades na hora de comprar equipa-
mentos, dificuldades na compra de me-
dicação, e nos impede de realizar
melhorias estruturais”, diz.

Além do desfalque, o HV ainda tem
um custo de emissão e cobrança dos
boletos. Cada um custa quase R$ 2,50
 para ser emitido e os inadimplentes
são notificados por meio de uma carta,
que custa cerca de R$ 5,50. Esse siste-
ma aumenta o rombo no caixa e ainda
se mostra inefetivo, já que apenas 12%
dos devedores notificados buscam qui-
tar as dívidas com o hospital.

A diretora lamenta, mas afirma que
o HV não tem condições de sobreviver
com essa inadimplência. “A gente pede

a compreensão da população de Lon-
drina e região, não é o desejo do HV
dificultar o atendimento. Pelo contrá-
rio, nós temos o desejo de atender, de
ajudar. Nosso desejo é a proteção ani-
mal, mas infelizmente é a única opção
que temos hoje pra conseguir manter o
hospital vivo”, esclarece.

Espaço - A estrutura é um outro
aspecto que tem comprometido a ca-
pacidade de atendimento do Hospital.
O HV lida diariamente com a falta de
espaço físico e não é capaz de atender
à demanda de internação dos animais
que recebe, tendo que encaminhá-los
a outros hospitais e clínicas particula-
res em razão de atuar a todo o tempo
em sua capacidade máxima.

Existe um pré-projeto arquitetônico
para um novo prédio do HV desde
2009, mas a falta de recursos impede
a realização da obra. O órgão com-
pletou 40 anos em 2016 e, segundo a
professora Patrícia, necessita de am-

pliação. “Nós fizemos melhorias, mas
não houve aumento da estrutura para
o atendimento”, conta. Mas a deman-
da cresceu: nos primeiros anos de
funcionamento o HV atendia uma
média anual de 2 mil animais; hoje,
após o reconhecimento como um dos
melhores postos de atendimento ani-
mal na região, são mais de 17 mil.

No ano passado, o HV atendeu
17.426 animais prestando assistência
e internamento, entre os melhores pa-
drões existentes no país. Poderia aten-
der um número maior, não fosse a
falta de espaço e outra dificuldade: a
falta de funcionários. O órgão funcio-
na hoje com uma equipe de 34 servi-
dores, distante do ideal (60). O HV
aguarda autorização do Governo do
Estado para contratação de novos ser-
vidores.

Funcionamento - O HV funcio-
na todos os dias da semana, 24 horas
por dia, oferecendo atendimento clí-

nico, cirúrgico, laboratorial e de
emergência a pequenos e grandes
animais. A consulta durante o horá-
rio comercial custa R$ 60, e após as
18h, os plantões atendem urgências e
emergências ao custo de R$ 90.

Trabalham no HV docentes dos de-
partamentos de Medicina Veterinária,
servidores, médicos veterinários resi-
dentes, estagiários e alunos do curso de
Medicina Veterinária da UEL. Como
órgão suplementar, dá suporte ao ensi-
no, pesquisa e extensão e à execução
de programas de Saúde Pública e Sani-
dade Animal, melhorando o padrão
sanitário da população abrangida e
contribuindo para a valorização ani-
mal.

O HV localiza-se no Campus Uni-
versitário, e o contato pode ser feito
pelo e-mail direcaohv@uel.br ou pelo
telefone 3371-4269.

Referência em serviços, mas com falta de espaço e funcionários,
medida visa combater a inadimplência, que chega a 35%
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No ano passado, o HV atendeu 17.426 animais, prestando assistência e internamento


