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Resumo 

O presente relatório descreve as atividades exercidas durante o período de estágio 

curricular de enfermagem veterinária no Centro Médico-Veterinário VetLouzan.  

O estágio teve duração de 600 horas com início no dia 30 de Abril de 2012 e termino no dia 

22 de Agosto de 2012. 

No âmbito do tema “Cuidados de Enfermagem Veterinária no internamento de Animais de 

Companhia” foram abordadas vários parâmetros a desenvolver por parte do enfermeiro 

veterinário.  

Além da componente temática, o relatório demonstra a nossa participação nas várias áreas 

que constituem o dia-a-dia da clínica. 

 

Palavras-chave: Enfermagem Veterinária, Estágio, Internamento 
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Abstract 

This report describes the activities performed during the traineeship in Veterinary Nursing, 

in the Veterinary Medical Center VetLouzan.   

The internship lasted 600 hours starting on April 30th 2012 and end on August 22nd 2012. 

Under the theme "Nursing Care Veterinary hospital in the Small Animal" were addressed various 

parameters developed by the veterinary nurse.  

Besides the thematic component, the report shows the involvement of the Veterinary Nurse in 

the various areas that make up the day-to-day clinic. 

 

Keywords: Veterinary nursing, internship, hospitalization
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