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A inovação

numa ampla variedade
de serviços para o seu
animal

O HVO - Hospital Veterinário de Oeiras oferece
aos animais os mais avançados cuidados
médicos, sejam eles preventivos, curativos
e paliativos - cirúrgicos e estéticos com o
máximo de profissionalismo. Têm como foco
a conjugação de várias áreas, abordagens e
técnicas em busca da melhor estratégia para
enfrentar cada problema, de forma a garantir a
saúde e o bem-estar dos animais.

oi quando se mudou de África para Portugal, em 1993, que
Carlo Vaudano – atualmente diretor clínico e sócio gerente do
HVO – abriu uma clínica veterinária. No entanto, a uma dada
altura sentiu necessidade de evoluir, mas tal não era possível
numa entidade desta natureza, já que esta apresentava limitações em diversos fatores quer em termos de espaço, como
de internamentos.
Por isso, em 2008, decidiu expandir os seus horizontes e
abrir o HVO, onde se procede ao internamento de cães e gatos
e são feitos todos os tipos de cirurgia, exceto as cardíacas.
Desta forma, permitiu-se um alargamento de capacidade de
resposta aos pedidos e necessidades dos clientes e o acesso
aos últimos progressos da ciência e da tecnologia.
A filosofia integrante do HVO passa por exercer veterinária com um extremo profissionalismo, dedicação e

paixão, de forma a fornecer aos animais o melhor a todos
os níveis, sempre num ambiente bem-disposto e tranquilo.
O leque de serviços que este hospital veterinário disponibiliza é
vasto. Para além dos mais comuns, o animal pode ainda usufruir
de acupunctura com o intuito de melhorar as defesas e a capacidade de regeneração do organismo; de fisioterapia - que atua
na identificação, prevenção, recuperação, reeducação, habilitação e reabilitação de incapacidades originadas por diferentes
disfunções; reabilitação do comportamento canino – onde se
atua na modificação do comportamento adquirido e que não é
aceitável; homeopatia – que se define como a terapêutica que
consiste em dar ao doente em pequenas doses uma substância
que administrada a uma pessoa saudável reproduza os sintomas
observados; a laparoscopia, que é uma técnica minimamente
invasiva que permite a visualização das estruturas internas sem
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abrir a cavidade abdominal sob anestesia geral; telemedicina –
técnica possível devido à proximidade de Carlo Vaudano com
diversos profissionais internacionais e que abre a possibilidade
de existência de uma medicina interativa e discussão de casuística, bem como um aconselhamento em casos mais delicados
e específicos, entre muitos outros.
O HVO pretende servir cada vez melhor os seus pacientes,
praticando uma medicina atualizada e com elevados padrões
de qualidade. Destacam-se, assim, de outros centros de atendimento médico veterinário pela sua multiplicidade de valências
e de serviços, pela equipa de profissionais pluridisciplinar e
pela posse dos mais modernos equipamentos, inclusive da
mais recente inovação adquirida – a cirurgia com laser CO2
– utilizada principalmente na função respiratória do bulldog
francês. “Dispomos de rinoplastia (ampliação cirúrgica das
narinas) e palatoplastia (encurtamento cirúrgico do palato).
Como se sabe os bulldog francês são uma raça braquicefálica,
que devido à conformação estreita das suas narinas e palato
mole alongado tendem a sofrer da doença obstrutiva das vias
aéreas superiores. Ambos os procedimentos cirúrgicos vão
melhorar a capacidade respiratória do cão como a eliminação do
ronco, aumento da tolerância ao exercício e maior capacidade
de recuperação do calor no cão. Esta cirurgia com recurso ao
laser CO2 vai promover um mínimo de hemorragia, rapidez
e segurança no procedimento e uma excelente recuperação,
sendo que não há pós-operatório e o cão pode regressar de
imediato ao lar”, explica Carlo Vaudano.
Para além desta novidade, o HVO pretende, num futuro
próximo, aumentar ainda mais o seu leque de serviços, assim
como o espaço das suas instalações.

