
 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira de Enfermeiro ou Auxiliar Veterinário 

Onde trabalhar? 

Basicamente em Clínicas e Hospitais veterinários, sendo possível também trabalhar em 

Ongs, Zoológicos e Pet shops. 

 

 

 

Quanto pode ganhar? 

A média salarial de um auxiliar veterinário é de R$ 1.484,00 à R$ 1.631,00 no Estado de 

São Paulo [Fonte: vagas.com]. Há variações de salário de acordo com o grau de instrução e 

também de acordo com o estado ou a localidade em que mora. 

A profissão de auxiliar veterinário consta na Classificação Brasileira de Ocupações do 

Ministério do Trabalho e Emprego (ocupação 5193-05) desde 2002. 

O que faz? 

O auxiliar veterinário trabalha junto a médicos veterinários, auxiliando em curativos, 

administração de medicamentos receitados pelos médicos e procedimentos de assepsia ou 

até mesmo ajudar durante uma cirurgia ou auxiliando o médico veterinário em alguns 

procedimentos realizados, ajudando e apoiando nas técnicas aplicadas nos animais. 

O que irei aprender com o curso? 

Entre as disciplinas estudadas em um curso de auxiliar veterinário estão diversas matérias 

relacionadas à área de medicina veterinária. No curso, os alunos aprendem técnicas e 

melhores práticas de higienização, noções básicas de fisiologia e da anatomia de cães e 

gatos, análise de gravidade do estado de saúde, sinais e sintomas, punção, auxílio à clínica 

veterinária e ao centro cirúrgico, instruções de auxílio à internação, curativos, coleta de 

exames, além dessas disciplinas os cursos também incluem legislação, técnicas de resgate, 

informações sobre comportamento dos animais, manejo, atendimento ao cliente, etc. 

 

#FocoNoJaleco - #FocoNoJaleco - #FocoNoJaleco - #FocoNoJaleco - #FocoNoJaleco - #FocoNoJaleco - #FocoNoJaleco- #FocoNoJaleco - #FocoNoJaleco 

AUX. VETERINÁRIA 

“COM ÊNFASE EM ZOOTECNIA” 



Por que fazer um curso na área de veterinária? 

Quem ainda está na dúvida se ingressas na área de veterinária, pode ter como dados alguns 

números do mercado pet. 

 
O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos em relação ao número de animais 

domésticos, segundo os dados mais recentes divulgados pela Associação Brasileira da 

Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), no ano passado, o segmento 

faturou R$ 14,2 bilhões e respondeu por 0,32% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das 

riquezas de um país). 

É interessante ingressar na área através de um curso de auxiliar veterinário para então fazer 

sua faculdade de medicina veterinária. Mesmo que inicialmente possa não ganhar muito 

fazendo o que gosta, com uma faculdade de medicina veterinária poderá ganhar um salário 

médio de R$ 2.500,00 a R$ 3.000,00, sendo que empresas de medicamento pagam, em 

média, de R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00. 

Lógico, vale ressaltar que não adianta fazer um curso na área de medicina veterinária se não 

gostar de animais. Em primeiro lugar, vem a paixão pelos pets e, depois, a vontade de fazer 

um curso e seguir uma carreira de auxiliar veterinário. Gostar de animais é fundamental, 

porém, em excesso, pode prejudicar. Muitas vezes é preciso ter paciência, sangue frio para 

situações de emergência e até saber lidar com a morte, já que, para alguns casos, a eutanásia 

é a única forma de aliviar o sofrimento do animal. É preciso entender e ter a emoção 

controlada, além de ser gentil com os donos, que normalmente estão nervosos por causa da 

saúde do seu melhor amigo ou daquele que consideram como um filho. Além disso, 

é importante sempre pesquisar diversos locais antes de tomar uma decisão e optar pelo 

melhor curso. 

Assim como outras profissões, o auxiliar veterinário precisa ficar atento ao trabalho que 

pode e não pode desempenhar para não cometer crime. O exercício ilegal da profissão de 

médico veterinário é considerado um delito, devendo ser denunciado ao Ministério Público 

e à polícia. 

Como o nome já diz, o auxiliar pode apenas auxiliar o médico veterinário, como, por 

exemplo, na contenção de animais, limpeza e desinfecção de mesas de atendimento e 

equipamentos utilizados, ou mesmo em cirurgias, mas sempre auxiliando, jamais realizando 

procedimentos sozinho. 

C o n t e ú d o  P r o g r a m á t i c o  

Para a aprovação nas disciplinas teóricas é necessária a obtenção de frequência escolar 
mínima de 75% em todas os componentes curriculares. 

Carga horária: 300 horas - Duração: 18 meses 

 

 

 



Programa do Curso 

 

 

                                                                                
• ÉTICA APLICADA A VETERINÁRIA 

Papel do auxiliar veterinário  
Código de ética do médico veterinário  
Aspectos éticos da experimentação animal  
Uso de animais no ensino da medicina 
veterinária 
Eutanásia 

 

• BIOSSEGURANÇA NA VETERINÁRIA 

Classificação de riscos 
Riscos químicos, físicos e biológicos 
Princípios básicos de limpeza, desinfecção e 
esterilização 
Manejo Sanitário 

                                                                             
• ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL 

Sistema Esquelético 
Sistema Muscular 
Sistema Nervoso 
Sistema Cardiovascular 
Sistema Respiratório 
Sistema digestório 
Sistema Urinário 
Sistema reprodutor masculino e Feminino 
Sistema Endócrino 
Sistema Linfático 
Sistema Hematopoiético 

 

• TÉCNICAS DE CONTENÇÃO ANIMAL 

Equipamentos de contenção e segurança 
Contenção de répteis 
contenção de aves domésticas e silvestres 
Contenção de animais de laboratório 
Contenção de mamíferos silvestres e de 
produção 
Contenção de cães e gatos 

• ASSISTÊNCIA MÉDICA 

Equipamentos e materiais clínicos 
Semiologia 
Anamnese e anotações médicas 
Curativos e bandagens 
Coleta de material para exame 

• NEONATOLOGIA EM CÃES E GATOS 

Cuidados no parto 
Manejo pós-parto 
Alimentação do neonato 
Vacinação e Vermifugação 

 

 

 

 

 

• PRIMEIROS SOCORROS 

Casos de emergência e urgência 
Transporte de animais feridos 
ABC do trauma 
Choques e Hemorragias 
Corpos Estranhos 
Internação / Fraturas e Luxações 
Atropelamentos / Queimaduras 

• ASSISTÊNCIA CIRÚRGICA 

Equipe Cirúrgica 
Equipamentos e materiais cirúrgicos 
Assepsia Pessoal 
Desinfecção e esterilização de equipamentos 
e ambiente 
Paramentação cirúrgica 

• NUTRIÇÃO ANIMAL 

Classificação dos alimentos 
Nutrição de cães e gatos 
Nutrição de animais de produção 

• ZOONOSES 

Leishmaniose 
Raiva 
Toxoplasmose 
Brucelose 
Complexo teníase-Cisticercose 
Leptospirose 
Doença de Chagas 
Febre Amarela 

• TOXICOLOGIA ANIMAL 

Plantas Tóxicas 
Agrotóxicos 
Animais Peçonhentos 
Medicamentos 

• COMPORTAMENTO E RAÇAS DE CÃES E 
GATOS 

Origem dos cães e gatos 
Raças de cães e gatos 
Linguagem corporal 

• NOÇÕES DE BANHO E TOSA 

Legislação 
Acidentes e óbitos 
Regras Básicas. 
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