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RESUMO 

 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária tem como principais 

objectivos: facultar o contacto do aluno com a prática clínica real, fomentar o desenvolvimento 

de capacidades de pesquisa de informação relevante para o manejo de casos clínicos e 

possibilitar a integração e adaptação dos conhecimentos adquiridos durante os cinco anos de 

formação à prática clínica. 

Este estágio curricular teve a duração de 16 semanas, e foi efectuado na Clínica Veterinária da 

Invicta. Durante este período tive a oportunidade de contactar com a realidade da clínica e 

cirurgia de animais de companhia, tendo assistido e cooperado em diversas áreas, 

nomeadamente consultas externas, cirurgias, internamento e urgências veterinárias, sob a 

supervisão e com o apoio pedagógico de toda a equipa de Médicos Veterinários da clínica. 

O estágio realizado nesta instituição permitiu aperfeiçoar os meus conhecimentos técnicos e 

científicos na área de clínica e cirurgia de animais de companhias, tendo contribuído 

indubitavelmente para a minha formação profissional. 

Neste relatório estão descritos cinco casos clínicos de diferentes áreas, pretendendo ser uma 

amostragem do que tive oportunidade de acompanhar ao longo do meu estágio.  
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

• ALT – alanina aminotransferase 

• Bid – duas vezes por dia 

• Bpm – batimentos por minuto 

• Ca2+ – cálcio 

• CCE – carcinoma das células escamosas 

• CCEM – carcinoma das células escamosas multicêntrico in situ 

• Cl-  - cloro 

• CsA - ciclosporina 

• DAPP – dermatite alérgica à picada da pulga 

• DT – ducto torácico 

• DV – dorso-ventral 

• FA – fosfatase alcalina 

• GGT – gamma glutamil transferase 

• GPT – alanina aminotransferase 

• ID – intradermoreacção 

• Ig - imunoglobulina 

• ELISA – “enzyme-linked-immuno-sorbent-assay” 

• Hb - hemoglobina 

• Htc - hematócrito 

• ITU – infecção do tracto urinário 

• IV – intravenoso 

• K+ – potássio 

• KCl – cloreto de potássio 

• LL – latero-lateral 

• MCV – volume corpuscular médio 

• MPV – volume plaquetário médio 

• Na+ – sódio 

• OVH – ovariohisterectomia 

• PO – per os  

• RBC – contagem total de eritrócitos 

• RDW – coeficiente de distribuição de eritrócitos 

• Rpm – respirações por minuto 
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• Seg. – segundos 

• Sid – uma vez por dia 

• TRC – tempo de repleção capilar 

• VD – ventro-dorsal 

• WHO – World Health Organization 

• WBC – contagem total de leucocitose 
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