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pédico e neurológico e que “beneficiam
assim de uma recuperação mais rápida”.
Desenvolver e cimentar as áreas da
reabilitação, da medicina de exóticos e
da medicina felina, a par da contínua
formação da equipa e do trabalho desenvolvido, bem como a contínua aposta em
meios complementares de diagnóstico
de última geração, são as metas para
2018 deste projeto cuja missão passa por
prestar cuidados médicos de excelência,
24 horas por dia.

Em Dezembro de 2011 surge o primeiro hospital veterinário em Aveiro, um
hospital de referência na região centro,
que para além do atendimento ao público
em geral, colabora com vários centros
de atendimento da região que lhe referenciam os casos mais complexos. Um
centro com instalações modernas, criado
de raiz para ser um hospital veterinário,
de modo a proporcionar todo o conforto
para o tutor e para o animal. Aberto 24
horas por dia, 365 dias por ano, o Hospital
Veterinário de Aveiro oferece uma esfera
de valências criada a pensar no bem-estar dos animais de estimação, entre
as quais se destacam áreas de especialidade como cardiologia, oftalmologia,
medicina interna, imagiologia, cirurgia,
ortopedia e anestesia. Onze médicos
veterinários, quatro enfermeiras e três
auxiliares dão a cara por este projeto
que trabalha ininterruptamente em prol
da saúde do seu animal.
O Hospital tem apresentado uma
evolução crescente, sustentada desde
o início da atividade, e tem vindo a melhorar diariamente a proposta de valor
para o cliente, apostando fortemente na
qualidade de serviço e orientação para a
saúde e bem-estar do animal. Em 2017,

respondendo à solicitação do mercado,
o Hospital alargou a sua capacidade de
assistência a animais exóticos, com a
criação de uma área de internamento
específica para estes animais. “Estes
são os novos animais de companhia”,
refere Joana Alegrete, diretora clínica,
que assiste a um crescente número de
pessoas que adotam coelhos, papagaios,
tartarugas ou hamsters. Caracteriza estes tutores como mais preocupados com
a procura de informação, por se tratar
de animais que necessitam de um apoio
muito específico.
Num mercado altamente competitivo,
o Hospital Veterinário de Aveiro opta pela
diferenciação, sendo a reabilitação uma
área de grande aposta e desenvolvimento. Uma vertente que Joana Alegrete
considera fundamental na melhoria da
qualidade de vida de animais cada vez
mais idosos, com mais problemas articulares ou outros sujeitos a intervenções
cirúrgicas, nomeadamente a nível orto-

O Hospital Veterinário de Aveiro
dispõe de todos os meios
humanos e tecnológicos para
responder às necessidades dos
donos e amigos dos animais de
companhia.
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