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Curso de Auxiliar Veterinário® 
 

 
Atuação do auxiliar veterinário   

Apresentação do curso  
Atuação do auxiliar  

 
Legislação, proteção e denúncias  

Legislação vigente  
Proteção animal  
Resgates  
Denuncias de maus tratos  

 
Conceitos Introdutórios   

Parâmetros  
Avaliação do quadro emergencial  

 
Anatomia animal   

Eixos anatômicos (padronização da linguagem)  
Partes do corpo   
Esqueleto   
Vasos sanguíneos superficiais  

 
Fisiologia animal   

Funcionamento geral do sistema nervoso   
Funcionamento geral do sistema circulatório   
Funcionamento geral do sistema respiratório   
Funcionamento geral do sistema digestório   
Funcionamento geral do sistema urinário   
Funcionamento geral do sistema reproduto  

 
Prevenindo acidentes   

Prevenção de acidentes  
Socialização 
Transporte seguro  

 
Comportamento Animal  

Comportamento  
Noções de adestramento  
Cães de trabalho  

 
Universo canino   

Conformação corpórea  
Manejo  
Principais raças  

 
Universo felino   

Particularidades anatômicas  
Particularidades comportamentais  
Manejo 
Principais raças  
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Contenção de cães e gatos   

Contenção tradicional 
Métodos alternativos  

 
Procedimentos básicos   

Limpeza de condutos auditivos  
Limpeza ocular  
Limpeza dentária  
Corte de unhas  

 
Primeiros Socorros – Olhos, orelhas e pele  

Lesões em olhos  
Lesões em orelhas   
Reações alérgicas na pele  
Lacerações  
Queimaduras (químicas, frio, calor e elétricas)  
Ferida por arma de fogo  
Ferida por objeto pontiagudo  
Hematoma e contusão  
Picadas de insetos  
Acidentes com cobras  
Miíases, bernes, pulgas e carrapatos 

 
Rotina hospitalar I  

Noções de ambiente hospitalar  
Equipamentos  

 
Rotina hospitalar II  

Medicamentos  
Desinfecção e antissepsia  

 
Rotina clínica I  

Conceitos vacinais  
Protocolos de vacinação  
Protocolos de vermifugação  

 
Rotina clínica II  

Vias de administração de medicamentos  
 
Rotina laboratorial   

Coleta e armazenamento de fezes, sangue, urina, pelos  
Histopatológico  
Citologia vaginal  
Ultrassonografia  
Raio-X  
Endoscopia  
Eco e eletrocardiograma  

 
Auxílio ao parto e cuidados neonatais   

Gestação  
Manejo gestacional  
Sinais do parto  
Auxílio ao parto  
Amamentação  
Desmame  
Cuidados após cesáreas  
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Primeiros Socorros – Aparelho reprodutor feminino   

Prolapso uterino  
Lacerações vulvares  
Abortamento  
Parto  
Reanimação neonatal  
Doenças relacionadas ao pós-parto  
Aleitamento de neonatos  

 
Manejo de feridas  

Classificação de feridas  
Grau de contaminação  
Cicatrização  
Curativo de feridas limpas e simples  
Curativo de ferida aberta ou contaminada  
Viabilidade da pele  

 
Primeiros Socorros – Sistema urinário e aparelho reprodutor 
masculino 

Obstrução urinária  
Infecções urinárias  
Lacerações em escroto e pênis  
Fratura de pênis  
TVT  
Fimose e parafimose  
Dor renal  
Priapismo  
Impactação de glândula do saco anal  

 
Primeiros Socorros – Traumatologia ortopédica e neurológica  

Luxações  
Fraturas de membros  
Quebra de unha  
Traumas em coluna e cabeça  
Convulsões  
Síncopes e desmaios  
Paralisias  

 
Nutrição animal   

Estado nutricional  
Obesidade animal  
Consequências da obesidade  
Dietas comerciais  
Dietas especiais  
Dieta neonatal  

 
Primeiros Socorros – Aparelho Digestório  

Intoxicações alimentares  
Envenenamentos  
Ingestão de corpos estranhos  
Dilatação e torção gástrica  
Diarreias e vômitos  
Prolapso anal  

 
 
 



 

O programa deste curso é protegido pela lei de direitos autorais sendo proibida a cópia parcial ou 
integral do mesmo. 
Todos os direitos reservados - 2010 

 
Rotina cirúrgica I  

Equipamentos anestésicos e cirúrgicos  
Entubação e extubação  
Conceitos de sedação, anestesia geral e bloqueio local  
Desinquinação  
Montagem de kits cirúrgicos estéreis  
Paramentação  

 
Rotina cirúrgica II  

Instrumentação  
Limpeza de instrumental 
Montagem de caixas e mesas cirúrgicas  

 
Doenças específicas e pacientes especiais  

Doenças neurológicas  
Respiratórias  
Gastrointestinais  
Hepáticas  
Gênito-urinárias  
Zoonoses  
Doenças infecciosas  
Paciente pediátrico, geriátrico e crônico  

 
Primeiro Socorros – Cardiorrespiratório  

Asfixia  
Afogamento  
Lesões em tórax  
Edema de glote  
Hemorragias  
Parada cardiorrespiratórias  
Manobras de ressuscitação  
Manobra oro-nasal  
Manobra de Heimlich 
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