
Identi�cação:_____________________________________________________
Nome/Razão Social: ________________________ CRMV-MG n°: ___________
Nome fantasia: ____________________________ CPF ou CNPJ: ____________
Telefones: ____________________________ e-mail: _____________________
Endereço completo: _______________________________________________

1. CONTEÚDO
Noções do Código de Defesa do Consumidor
Noções sobre a Lei n° 5517/68
Noções sobre a Lei n° 5550/68
Noções sobre a Lei n° 9605/98
Noções sobre legislação sanitária
estadual e municipal
Noções das atividades de vigilância sanitária
Noções de segurança de trabalho
Noções básicas de zoonoses de interesse da
saúde pública
Noções básicas de atendimento ao público
Conhecimentos básicos de relações interpessoais
Conhecimentos básicos das raças dos animais
Noções básicas de anatomia veterinária
Noções básicas de contenção física dos animais e
manejo de animais
Conhecimentos básicos de �siologia veterinária
Noções de comportamento e bem-estar animal
Conduta e procedimento em centros cirúrgicos

Nutrição do internato
Vias de aplicação de medicamento
Conceitos de vacinação e vermifugação
Realização e troca de pensos e bandagens
Tricotomia, higiene do paciente e
antissepsia da pele

1.1 CUIDADOS E PROCEDIMENTOS COM PACIENTE

CHECK LIST PARA OS CURSOS DE AUXILIAR DE VETERINÁRIO
(Resolução CFMV n° 1281, de 25 de julho de 2019)

CONFORME PÁGINA NÃO CONFORME



1.1 CUIDADOS E PROCEDIMENTOS COM PACIENTE
Auxílio a colheita de material biológico e não 
biológico Auxílio a realização de imobilização de
ossos e articulações
Auxílio a realização de cateterismos e sondagens
Auxílio a realização de biopsia e a de exames 
complementares (como eletrocardiograma, 
estudos imaginológicos e exames laboratoriais)
Limpezas de conduto auditivo e ocular,
escovação dentária e corte de unhas
Apoio nas manobras de auxílio ao parto
e cuidados neonatais
Cuidados e procedimentos destinados a 
infraestrutura hospitalar (higienização e desinfeção 
dos ambientes e equipamentos, assepsia e 
esterilização de materiais de itens críticos - material 
cirúrgico, endoscópios, etc.)
Destinação de resíduos Biológicos e não biológicos
Noções de biossegurança e proteção pessoa

Teórica - mínima de 120 horas
Prática - mínima de 80 horas

Comprovante de CNPJ
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
Ementa do curso (tópicos que serão ensinados)
Conteúdo programático (apresentação detalhada
do conteúdo)
Quantidade de alunos por turma (ou previsão)
Informações sobre a estrutura física da entidade 
promotora/realizadora do curso

3. DOCUMENTOS

Obs.: No caso de treinamento prático com uso de animais, deverá ser observada a 
respectiva legislação federal, notadamente a Lei nº 11.794/2008 e demais atos emanados 

pelo CONCEA, bem como as Resoluções CFMV nº 1236/18, n°1000/12, n° 877/08, 
n° 879/08 e outras que as alterem ou substituam.

2. CARGA HORÁRIA 


