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Caracterizada por um serviço de
excelência, a Clínica Veterinária de
Serralves proporciona um atendimento
individualizado, garantindo o bem-estar
do seu animal.
A operar há mais de dez anos no Porto, a
Clínica Veterinária de Serralves é o resultado
de um projeto concebido pelo diretor clínico
Pedro Cunha e Silva, com a finalidade de proporcionar à comunidade um serviço de saúde
animal centrado no fator da “proximidade”.
Do mesmo modo, e atento ao imperativo da
diferenciação, desde a primeira hora que o
nosso entrevistado procurou tomar partido
da sua especialização em Oftalmologia Veterinária, consolidando, de forma gradual, o
estatuto de referência que hoje lhe é atribuído
um pouco por todo o país.
Falar na Clínica Veterinária de Serralves
implica, desde logo, a alusão a uma unidade
de saúde animal caracterizada por um corpo
clínico devidamente especializado e adaptado aos desafios da sua profissão, ao qual se
acrescenta, todavia, uma extensa rede de
parcerias mediante as quais sobressai um
importante aspeto: “aquilo que temos para
oferecer ao nosso cliente é a garantia de que
vamos proporcionar o melhor possível ao
seu animal, seja em termos de tratamento,

seja através da colaboração dos colegas
mais capacitados para satisfazer as suas
necessidades”, explica Pedro Cunha e Silva.
Posto isto – e mediante uma capacidade de resposta extremamente eficaz e
reconhecida em áreas como a Medicina
Interna, a Dermatologia ou a Medicina Felina –, a Clínica Veterinária de Serralves faz
questão de aliar a política de qualidade com
o desenvolvimento “de relações francas entre
as pessoas”, permitindo que cada vez mais
clientes depositem a sua “confiança” numa
equipa dedicada, experiente e diferenciada.
Por outro lado, importa que se atribua um
merecido papel de destaque ao Centro de
Oftalmologia Veterinária do Porto. Inaugurada há seis anos, esta corresponde a uma
unidade paralela “onde trabalhamos de forma
mais intensiva esta especialidade”.
Capacitada para o tratamento de problemas oculares em “qualquer tipo de animal”,
este corresponde a um espaço cuja procura
extravasa em muito a região do Grande
Porto, à medida que se foram somando so-

licitações oriundas não apenas de diferentes
pontos de Portugal Continental e Ilhas, mas
também de países como Moçambique. Na
base de tamanho reconhecimento reside o
facto de o Centro de Oftalmologia Veterinário
do Porto conseguir atender a “patologias
menos comuns a que os colegas sentem
uma maior dificuldade em dar resposta, como
sejam as doenças crónicas da córnea ou as
cataratas”, exemplifica o especialista.
Consciente de que os portugueses “estão cada vez mais exigentes e informados”,
Pedro Cunha e Silva revela que as suas
perspetivas futuras passam por “aperfeiçoar
um modelo de trabalho que consideramos
interessante para o nosso cliente”, baseado no pressuposto de que “aqui poderão
encontrar não apenas um serviço de Medicina, como também de Consultoria”. Mais
concretamente, a expectativa passa por um
atendimento cada vez mais “personalizado”,
garantindo que cada animal será sempre
acompanhando com a melhor mistura de
saber e carinho.

