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Resumo 

 
O estágio curricular do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária permite a aplicação 

prática dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo de cinco anos de formação, bem como 

o contacto com a realidade profissional e com diferentes métodos de trabalho. 

Este estágio teve a duração de dezasseis semanas, e foi efectuado no Hospital 

Veterinário Montenegro, no Porto. Aí tive oportunidade de acompanhar os serviços de consulta 

externa, urgência, cirurgia, internamento e cuidados intensivos. Foi-me permitido assistir e 

colaborar na maioria dos procedimentos quotidianos do hospital, sob supervisão e com o apoio 

pedagógico dos responsáveis, o que me proporcionou uma aprendizagem contínua e a 

integração no dia a dia de um estabelecimento em funcionamento permanente e com elevada 

casuística. 

Durante este período em que me foi facultado integrar a equipa do Hospital Veterinário 

Montenegro, tive a oportunidade de acompanhar a resolução de vários casos clínicos de 

diversas especialidades. Devido ao nível de prestação de serviços desta instituição e à 

disponibilização de um completo equipamento de diagnóstico, este estágio contribuiu, 

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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Abreviaturas: 
 
 
ALT – ALanina aminoTransferase 
ALB – Albumina 
BUN – “Blood Urea Nitrogen” 
BID – de 12 em 12 horas 
Ca++ – Cálcio  
Cl- – Cloro 
CREA – Creatinina 
ºC – graus centígrados 
DU – Densudade Urinária 
ELISA– “Enzyme-Linked Immunosorbent Assay” 
ECG – Electrocardiograma 
FA – Fosfatase Alcalina 
g – grama 
g/dl – grama por decilitro 
GB– Glóbulos Brancos 
h – hora 
Hb – Hemoglobina 
Ht – Hematócrito 
IM- via intramuscular 
IV – via endovenosa 
K+ - potássio 
Kg - quilograma 
LL – Latero Lateral 
min - minuto 
mg - miligrama 
ml – mililitro 
mg/dl – miligrama por decilitro 
mg/kg – miligrama por quilo 
mEq/l – miliEquivalente por litro 
Na+ - sódio 
NaCl – Cloreto de sódio 
P+ - Fósforo 
PO – via oral 
ppm – pulsações por minuto 
PPT’s– Proteínas Plasmáticas Totais 
QOD – de 48 em 48 horas 
rpm – respirações por minuto 
Rx – Radiografia 
seg – segundos 
SC – via subcutânea 
SID – de 24 em 24 horas 
TRC – Tempo de Repleção Capilar 
VD– Ventro Dorsal 
% - percentagem 
µl – microlitro 
µg– micrograma 
 
 
 
 

 


