
Medicina veterinária 
preventiva

Hoje na medicina humana fala-se em mé-
dico da família, ou seja, o médico que trata 
da família toda e de você de forma continu-
ada e que já conhece o seu estado de saúde 
e seus problemas pré-existentes.

Isso tem promovido uma enorme eco-
nomia para os planos de saúde evitando 
internações e exames desnecessários.

E na medicina veterinária isso pode e 
deve ser feito também.

O médico veterinário clínico geral é a 
melhor opção para o seu Pet, pois ele 
acompanha a vida do seu “filho” desde os 
primeiros meses até a fase senil, em que 
ele realmente vai precisar de acompanha-
mento frequente de qualidade.

Sim, o veterinário de família deve ser 
cada vez mais importante, pois evitará que 
esse animal chegue a uma emergência sem 
nenhum histórico e tendo que ser subme-
tido a inúmeros exames e procedimentos 
para chegar ao diagnóstico que o clínico 
que o acompanha já conhece.

Como acontece na medicina humana, ca-
da vez que usamos o plano de saúde somos 
atendidos por um médico diferente.

O “troca troca” de médico veterinário 
constante gera prejuízos para a saúde do 
seu Pet e para o seu bolso também.

O especialista é muito importante, porém 

ele deve ser sempre 
indicado pelo seu 
médico veterinário. 
Pois é ele que avalian-
do o quadro clínico vai 
saber para qual especialista ele deve ser 
encaminhado e se isso é necessário.

Até mesmo para sedação e anestesia 
geral o veterinário que conhece o animal 
é o melhor profissional para acompanhar 
este procedimento.

Vamos valorizar o clínico geral que, como 
na medicina humana, parece estar sendo 
preterido, mas que será responsável pelo 
retorno de uma medicina mais humanizada 
e responsável.

Valorize o médico veterinário que atende 
o seu Pet e siga as orientações que ele lhe 
pede como exames preventivos, vacinas e 
procedimentos que visem à manutenção 
da saúde e o bem-estar dele.

Não deixe o quadro se agravar para pro-
curar um médico veterinário: aos primeiros 
sintomas ele deve ser acionado não permi-
tindo que ocorram perdas irreparáveis.
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