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Dispõe sobre a lamentação do exercício da
profissão de Auxilia de M édico-Veterinário.

A ASSEMBTEIA LEGISTATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS D A:

Art. Ls É livre o exercício da profissão de Auxiliar de Médico-Ve
observadas as condições de capacidade e limites de atuação estabel

$1e Para efeito desta Lei, entende-se como Auxiliar de Medico-
para exercer atividade de apoío, assistência e acompanham
Veterinária e sob a orientação e supervisão constante de médico-v

rinário no Estado do Amazonas,
idas nesta Lei.

eterinário a pessoa contratada
das atividades em Medicina
naflo.

entos;

rinário;

$2e Em se tratando de estabelecimentos, deverá o Respo
contratação de auxiliar de médico-veterinário.

Art.2e São atribuições do Auxiliar de Médico-Veterinário:

I Técnico orientar quanto à

| - realizar procedimentos de cuidados gerais com o animal, q não estejam incluídos entre as
atividades de competência privativa do médico-veterinário;

ll - registrar procedimentos especiais, tais como dieta especi , jejum pré-cirúrgico, e outros
previamente estabelecidos pelo médico-veterínário;

lll - verificar a temperatura, a pressão arterial e outros sinais is dos animais;

lV - observar e relatar as condições físicas, atitudes e comporta

V - auxiliar na coleta de material para exames clínicos;

vl - m in istra r medicamentos prescritos pelo médico-veterinário
e autorizados, fazendo constar assinatura, data e hora no prontuário

sável, quando capacitados

Vll - fazer curativos, quando prescritos pelo médico-veterinário;

Vlll - alimentar e realizar atividades físicas com o animal, de cordo com o comportamento
natural da espécie, e sob a orientação do médico-veterinário, obs
saúde de cada paciente;

lX - higienÍzar o local de estada dos animais;

ndo-se a situação individual de

X - auxiliar nos primeiros socorros, desde que capacitado
veterinário;

sob a orientação do médico

L

Xl - preparar animais e materiais para procedimentos médi rinários;
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Xll -pesaroanimal;

Xlll - realizar a contenção física do animal, segundo métodos éticos e tecnicamente adequados
para a espécie, porte e condição física do animal;

XIV - auxiliar nos procedimentos de acesso intravenoso, desde que não implique na execução da
diérese e outro ato de competência privativa do médico-veterinário;

XV - realizar tricotomia;

XVI - selecionar caixa cirúrgica e preparar material para cirurgia;

XVll - auxiliar no procedimento de intubação do animal;

XVlll - posicionar o animal na mesa;

XIX - fazer assepsia do animal;

XX - transportar o animal dentro do estabelecimento;

XXI- recolher os instrumentos utilizados;

XXll - separar material descartável;

XXlll - separar e embalar resíduos físicos, químicos e biológicos para descarte;

XXIV - lavar, higienizar, desinfetar e esterilizar os instrumentos;

XXV - montar a caixa cirúrgica;

XXVI - dobrar panos, aventais e uniformes;

XXVII - esterilizar materiaís, instrumentos e ambiente;

XXV|ll - manter-se em condições de higiene pessoal recomendado pelas boas normas de conduta;

XXIX - transporta r e/ou conduzir o animal para atendimento;

XXX - obter informações preliminares junto aos cuidadores/proprietários quanto ao motivo da
consulta;

XXXI - orientar sobre cuidados gerais de higiene conforme a prescrição e orientação do médico-
veterinário;

XXXII - colaborar na administração e organização do ambiente de trabalho;

XXX|ll - manter a limpeza do ambiente de trabalho;

XXXIV - preencher o cadastro do animal;

XXXV - conferir dados do animal (ficha de identificação);

XXXVI - controlar estoques;

XXXVII - solicitar material;

XXXV|ll - repor medicamentos e material;

XXXIX - identificar e embalar cadáver, após constatação do óbito do animal pelo médico

2

veterinário;
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XL - enviar material coletado e identificado pelo médico veterinário para exames laboratoriais;

XLI - realizar cuidados gerais de limpeza, manutenção e esterilização de materiais e

equipamentos.

Art. 3e O exercício da profissão de Auxiliar de Médico-Veterinário é privativo:

l- dos portadores de diploma ou certificado do Curso de Auxilíar de Médico-Veterinário expedido
por curso devidamente cadastrado no sistema CFMV/CRMV's, com carga horária mínima de 200 horas;

ll - os auxiliares egressos dos cursos cadastrados deverão se inscrever junto ao Sistema
CFMV/CRMV's e a inscrição será feita perante o CRMV em que o curso estiver cadastrado;

lll - uma vez realizada a inscrição no CRMV, o auxiliar de veterinário poderá requerer seu registro
em outros estados, sendo possibilitada a acumulação de registros, desde que conste abaixo de sua
assinatura as siglas dos CRMV's em que estiver inscrito, seguido do número de sua inscrição junto aos
Conselhos.

lV - Os profissionais que, à data da publicação desta Lei já estiverem exercendo as atividades
enumeradas no art. 2s há mais de 02 (dois) anos terão, a partir da publicação, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, prorrogável por igual período, para se submeterem a prova de certificação e capacitação
a ser realizado por curso devidamente cadastrado no sistema CFMV/CRMV's e posteriormente efetuar
sua inscrição.

Art. 4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 01 dC Abri| dE
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JUSTIFICATIVA

lnicialmente, vale salientar, que a referida propositura não trata de matéria de iniciativa exclusiva
do Poder Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54 da

Constituição Estadual do Amazonas.

Senhores Deputados, trata-se de Projeto de Lei que visa a regulamentação do exercício da
profissão de Auxiliar de Médico-Veterinário no Estado do Amazonas, levando em consideração que o
exercício profissional é condicionado às qualificações profissionais estabelecidas em lei e que a

formação profissional tem, dentre seus objetivos, permitir a qualificação para o trabalho (inciso Xlll,
artigo 5e1, ê artigo 2052 da CRF8/1988).

Cabe ressaltar que os médicos veterinários podem valer-se do apoio de auxiliares para o exercício
de suas competências e atribuições prívativas, as quais foram conferidas pela Lei ne 5.517, de L968.

Para efeito desta Lei, entende-se como Auxiliar de Médico-Veterinário a pessoa contratada para
exercer atividade de apoio, assistência e acompanhamento das atívidades em Medicina Veterinária e

sob a orientação e supervisão constante de médico-veterinário.

lmportante esclarecer que os auxiliares de médico-veterinários são ocupações (CBO 5L93), as
quais tem fins meramente classificatórios e administrativos, pois as atividades auxiliares à medicina
veterinária encontram limites nas competências e atribuições privativas dos médicos veterinários,
considerando as normas éticas para o exercício da Medicina Veterinária, fazendo-se, portanto,
necessáría a aprovação da presente regulamentação das atribuições dos referidos auxiliares.

Por estas razões, apresento aos nobres pares, nos termos regimentais, o Projeto de Lei para
apreciação em Plenário, requerendo sua aprovação e remessa ao Excelentíssimo Senhor Governador
para sanção.
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1Art. 5s Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentesnoPaísainviolabilidadedodireitoàvida,àliberdade,àigualdade,àsegurançaeàpropriedade,nostermos
segu intes:
Xlll - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer;
2 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho.
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