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Resumo 
O presente relatório descreve o espaço da clínica, todas as atividades 

desempenhadas e a sua importância durante o período de estágio curricular do 
curso de Enfermagem Veterinária. 

O estágio curricular foi realizado na clínica MyVetcare com o período de duração 
de 3 meses, onde foi permitido a recolha de dados formando assim toda a casuística 
deste período, sob a orientação da Doutora Mónica Andrade. Foram realizados 
vários tipos de serviço como consultas, cirurgias, recobro, pensos, tratamentos, 
entre outros. 

Irá ser abordado o caso clínico “Abcessos subcutâneos felinos”, pelo simples 

motivo de surgirem vários casos com esta patologia ao longo do estágio. Ao longo 
deste trabalho irão ser apresentados vários temas, tais como: o que são abcessos 
subcutâneos felinos, sintomas, causas, diagnóstico, tratamento e prevenção. 
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Abstract 
This document describes the clinic space, all the activities performed and their 

importance during the period of the curricular internship in Veterinary Nursing 
course. 

The curricular internship was at MyVetcare clinic and it had a duration of 3 
months, where it was possible to colect all the data for the casuistry of the intership 
period, under the orientation of Dr. Mónica. Various types of services were 
performed, such as consultation, surgery, recovery, dressings, treatments, among 
others. 

The clinical case that will be adressed is “Feline subcutaneous abcesses”, for the 

simple reason that several cases with this pathology appeared during the internship. 
Throughout this work several topics will be presented such as: what are feline 
subcutaneous abscesses, symptoms, causes, diagnosis, treatment and prevention. 
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