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Um serviço de
pro
imidade
Enquanto proprietário
de dois espaços
de saúde animal,
Filipe Mendes
reconhece uma
notória evolução, não
apenas no campo da
Medicina Veterinária,
mas também na
mentalidade de uma
população cada vez
mais sensibilizada
para a importância da
prevenção.
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Assumindo-se “desde muito pequeno” como um apaixonado pelo mundo da saúde animal, Filipe Mendes – proprietário
do Consultório Veterinário de Santa Mafalda (Arouca) e da CambraVete (Vale de Cambra) – sempre soube que seria a
bordo deste universo que concretizaria o seu percurso profissional. Mas se a área de formação do nosso interlocutor foi
em espécies pecuárias, importa lembrar que é essencialmente às necessidades dos animais de companhia (bem como
ao crescente nicho das espécies exóticas) que tem vindo, hoje em dia, a proporcionar uma valiosa resposta, mediante
uma filosofia de qualidade, transparência e – acima de tudo – estreita proximidade.
Efetivamente, “as pessoas gostam de sentir que existe uma clínica sempre acessível e de saber que, se o seu animal tiver um problema, poderão contar com ela numa situação de emergência”, elucida Filipe Mendes. Existe, nesse
sentido, um telefone sempre disponível para atender àquelas dúvidas, anseios ou imprevistos que não têm hora para
se fazer anunciar. Ainda assim, e sempre que falamos no Consultório Veterinário de Santa Mafalda ou na CambraVete,
aludimos a dois espaços de saúde animal que oferecem um amplo leque de valências, no seio das quais se englobam
não apenas as consultas e internamentos, mas também a realização de análises e cirurgias ou, inclusivamente, procedimentos como a vacinação e a desparasitação.
Um aspeto que o médico veterinário tem constatado no decorrer do seu trabalho diário é a evolução a que o panorama da saúde animal assistiu em Portugal. Com efeito, “as mentalidades avançaram, porque se antigamente era
difícil as pessoas pagarem um determinado valor para o tratamento do seu animal, hoje elas já o fazem”, encarando os
seus parceiros de quatro patas “como um membro da família”. Igualmente digna de nota é, por outro lado, a evidência
de que “a prevenção também já é uma realidade” que se manifesta na preocupação com que os clientes procuram não
apenas vacinar e desparasitar os seus animais, mas também no investimento cada vez mais comum “em rações que
garantem qualidade de vida e longevidade”.
Felizmente, numa conjuntura em que a sociedade se encontra cada vez mais sensibilizada para as necessidades
e direitos dos animais, também a Medicina Veterinária se constitui como um desafiante campo do saber em eterna
evolução. “Antigamente, era impensável dizer às pessoas que era preciso fazer-se um raio-X, umas análises ou até
uma cirurgia à coluna do seu animal”, salienta o porta-voz. Claro está que, a par deste novo cenário, verifica-se “que
os níveis de exigência também estão a mudar”, à medida que os clientes “preocupam-se cada vez menos com a componente monetária e sim com o bem-estar” dos seus amigos de quatro patas.

