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24h
Urgências com serviço permanente,
consulta geral, consulta de animais exóticos, cirurgia geral, identificação eletrónica,
vacinação e desparasitação, ecografia e
ecocardiografia, radiologia, análises clínicas,
cirurgia ortopédica, oftalmologia, oncologia,
destartarização, fisioterapia, geriatria, peritagens, internamento geral, internamento
de doenças infeciosas, internamento de
exóticos, banhos e tosquias e serviço ao
domicílio são algumas das valências que
esta instituição disponibiliza.
No entanto, é principalmente por estarem
sempre disponíveis – onde inclusivamente
o serviço de internamento tem vigilância e
acompanhamento durante 24h – que o SOS
Animal – Hospital Veterinário de Viseu se
destaca. “Exige muita dedicação da nossa
parte, mas pretendemos facilitar a vida de
toda a gente. Damos uma resposta honesta,
coerente e direta”, garante Abel Fernandes,
diretor clínico da instituição.
A unidade destina-se a animais de
companhia, animais de produção e animais
exóticos, ainda que sejam os cães e os
gatos a surgir aqui com mais frequência.
Vocacionados para o atendimento clínico,
para a urgência e para a consulta a animais,
os clínicos veterinários residentes que integram esta equipa encontram-se devidamente
prontos para receber qualquer urgência, a
qualquer hora, em qualquer especialidade.
Os equipamentos são modernos e de
elevada qualidade, de modo a facilitar o
diagnóstico e cura de um elevado número de
doenças. As suas instalações são compostas
por dois consultórios para atendimento geral,
vacinas ou consultas de acompanhamento;
uma sala de urgências e ecografia, equipada
de forma a dar uma resposta rápida e eficaz
a qualquer paciente crítico no local; sala
de tratamentos gerais, onde se procede à
realização de pensos, limpeza de feridas,
colheita de sangue entre outros tratamentos;

laboratório de análises totalmente equipado,
permitindo a realização de quase todo o tipo
de análises na hora; sala de raio x com equipamento digital, proporcionando imagens de
alta qualidade; sala de pré-cirurgia, onde se
procede à esterilização do material cirúrgico
e à preparação, de forma asséptica, da
equipa cirúrgica; internamento de cuidados
intensivos, onde os animais permanecem durante o recobro ou sempre que precisam de
cuidados intensivos; e sala de grooming com

equipamento específico para a realização de
banhos e tosquias, de animais de todas as
raças e tamanhos.
Mesmo com toda esta vasta panóplia
de soluções, o SOS Animal – Hospital Veterinário de Viseu promete não ficar por aqui.
Sendo assim, Abel Fernandes não hesita em
afirmar que o objetivo da instituição passa
por “consolidar o nome e continuar a salvar
animais. Vamos aumentar as valências e
crescer solidamente.”

A funcionar desde Abril de 2009, o SOS Animal –
Hospital Veterinário de Viseu possui uma estrutura
equipada para prestar um serviço completo 24h por dia,
durante todos os dias do ano. Conta com uma equipa
de profissionais dedicada e sempre disponível, que se
esforça por oferecer os melhores serviços e salvar o
máximo possível de animais.

