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O Centro Veterinário
PetVitalis, situado
em Lourosa, existe
há 13 anos e foi
em fevereiro deste
ano que se mudou
para as atuais
instalações. Pedro
Amorim, veterinário
e proprietário do
espaço, apresentounos esta que é a
referência a nível
local, especializada
em cães e gatos.

O nosso interlocutor está ao leme deste projeto há nove anos e revela que “a localização e a ampliação
física do espaço foram os fatores principais para a mudança”. Com um nítido incremento de visibilidade, as
novas instalações contam com dois andares. Nesse espaço, integram dois consultórios, área de internamento, sala de raio-x e cirurgia.
Estas áreas facilitam os seus vários serviços, nomeadamente a Radiografia, Destartarização, Ecocardiografia, Vacinação/Desparatização, Ecografia, Análises, Aconselhamento Nutricional, Cirurgia, Internamento,
Colocação de Identificação Eletrónica, Consultas de Prevenção, Tratamentos e Tosquias e Banhos. Todo
o trabalho é realizado pelo nosso interlocutor e por uma auxiliar, contando com outras veterinárias que vêm
pontualmente ajudar em alguns serviços.
Todo o tipo de análises é efetuado dentro de portas, sendo apenas enviadas para laboratórios externos
para obtenção de resultados que chegam quase sempre logo no dia seguinte. Exames como Ecografias e
Ecocardiogramas são efetuados por técnicos externos que têm na clínica todos os meios necessários para o
efeito. Como parceiros, trabalham mais com o Hospital Veterinário de Gaia, pelo fator localização e pela rápida resposta, ainda que esteja prevista a possibilidade de o cliente optar por outra entidade da sua preferência.
Questionado sobre o que diferencia a PetVitalis, Pedro Amorim sublinha a procura pela “qualidade do
serviço”. Explicitando: “O que eu penso que nos pode diferenciar é a relação familiar e de proximidade com
o cliente. O que tentamos fazer é a medicina preventiva e funcionar apenas como uma clínica. Quando são
casos mais urgentes ou que requerem acompanhamento constante são encaminhados para os hospitais”,
acrescenta. Não obstante, a relação de confiança e a dedicação máxima são uma constante deste Centro.
Relativamente à mentalidade dos portugueses em relação aos animais de companhia, o clínico revela
“que já mudou bastante nos últimos anos. Prova disso é a longevidade dos animais que se constata cada vez
mais evidente”, adianta, acrescentando ainda que “o que fará a medicina veterinária evoluir em Portugal são
os seguros de saúde extensíveis também aos animais”.
A breve-prazo, a PetVitalis irá introduzir a digitalização do raio-x e perspetiva a inclusão de mais um veterinário na equipa. O objetivo passa, assim, por “prestar cada vez um melhor serviço”, conclui Pedro Amorim.

