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CONHEÇA MAIS SOBRE ESSA PROFISSÃO!

UUnir duas grandes paixões, como a medicina e o amor pelos animais, é 
um bom indicador de que a Medicina Veterinária é o curso mais indicado 
para você. Transformar teoria em ação faz parte do dia a dia do veteriná-
rio. A Graduação em Medicina Veterinária possibilita salvar vidas, preve-
nir, controlar, diagnosticar e tratar doenças, traumatismos ou qualquer 
outro mal que prejudique à saúde dos animais. Com teoria e prática inte-
gradas, ao se graduar no curso de Medicina Veterinária você estará habi
litado a exercer as funções com habilidade e segurança, tornando-se um 
excelente profissional. 
Se você ainda tem dúvidas de que a Medicina Veterinária é a profissão 
mais indicada para você, tire todas elas neste e-book. Agora, se você es-
tiver certo da escolha pela profissão desejada, muitas perguntas podem 
surgir ao longo do caminho. 
Por isso, elaboramos esse e-book com as principais dúvidas e caracte-
rísticas da profissão que você deve saber antes de prestar o vestibular. 

Boa leitura



MEDICINA 
VETERINÁRIA 
NO BRASIL

NoNo ano de 1875, foi despertada a ideia do 
estudo da Medicina Veterinária no Brasil, 
quando o imperador Dom Pedro II visitou a 
Escola Veterinária de Alfort, na França. O 
ensino da Medicina Veterinária no país só foi 
concretizando de fato 35 anos depois, no dia 
20 de outubro de 1910 com o Decreto 8.319, 
assinadoassinado pelo presidente Nilo Peçanha. No 
mesmo ano foram criadas a Escola Superior 
de Agricultura e Veterinária e Escola de 
Veterinária do Exército, ambas localizadas 
no Rio de Janeiro.

Em 2018, comemora-se os 257 anos da criação da 
1ª escola superior de Medicina Veterinária do 
Mundo, que surgiu em Lyon, na França, no ano de 
1761. Na época das grandes guerras e conquistas 
de territórios europeus, muitos animais eram 
usados em batalhas. A importância do Médico 
Veterinário teve seu reconhecimento inicial devido 
à à atuação junto às tropas de cavalarias de batalhas.
 
Nos anos seguintes, cerca de 20 outras escolas de 
Veterinária iniciaram suas atividades em outros 
países graças ao reconhecimento da importância 
de multiplicar o número de profissionais 
capacitados a trabalhar com animais de tração e 
animais de produção. 

HISTÓRIA DA 
PROFISSÃO 



Você poderá atuar em clínicas e hospitais 
veterinários, instituições de pesquisa, universidades 
e na saúde pública. Por exemplo, a vigilância 
ambiental faz o controle de animais peçonhentos, 
transmissores de doenças e pragas rurais e urbanas. 
Desse modo, cabe a defesa agropecuária monitorar 
as doenças que atingem os rebanhos e podem gerar 
umum cancelamento de contratos de exportação e até o 
sacrifício de animais. A vigilância sanitária é quem 
faz a inspeção de alimentos de origem animal, pois é 
nos abatedouros, frigoríficos, laticínios e apiários 
que passam boa parte dos alimentos. A vigilância 
sanitária também fiscaliza os alimentos de origem 
animal em açougues, supermercados, feiras, 
lanchonlanchonetes e restaurantes.

Ser veterinário não se resume apenas em cuidar de 
cães e gatos. A clínica médica e cirúrgica de 
pequenos e grandes animais é a mais conhecida e 
também muito desejada, mas o campo de atuação 
e o mercado de trabalho da Medicina Veterinária vai 
muito além. Serviços em órgãos governamentais, 
controles epidemiológico, sanitário e ambiental, 
ininstitutos de pesquisa, produção de vacinas, 
empresas agropecuárias, zoológicos, jóqueis e até 
inspeções de produtos de origem animal, podem 
ser algumas das outras atuações do médico 
veterinário. 

MERCADO DE 
TRABALHO



Também há boas oportunidades para o médico 
veterinário nos órgãos governamentais, sociedades 
hípicas, zoológicos, parques e aquários. Laboratórios e 
fábricas de produtos veterinários, farmacêuticos e de 
produção de vacinas, empresas agropecuárias e 
cooperativas rurais também são opções para os 
profissionais graduados em Medicina Veterinária. 

UUm mercado amplo e generalista espera por você!

DÁ UMA OLHADA NO DEPOIMENTO DE UMA MÉDICA 
VETERINÁRIA FORMADA POR UMA INSTITUIÇÃO DO 

GRUPO CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL

A cobrança dos professores e da equipe de Médicos Veterinários do Complexo 
Veterinários é grande para que possamos aprender da melhor forma possível. 
Mas no final tudo vale a pena; o apoio que recebi me proporcionou grande 
crescimento pessoal e profissional.
Até o momento, posso dizer que alcancei minhas metas e as ampliei também.

Hoje participo do Programa de Aprimoramento em 
Clínica Médica de Pequenos Animais no Complexo 
Veterinário da Universidade e exerço minha profissão da 
melhor forma possível, com muito amor e prazer.
Tenho orgulho de ser formada pela instituição e carregar 
seu nome. Iniciei minha profissão em um lugar excelente, 
com uma ótima estrutura e professores excelentes!”

“Ingresseo na instituição em 2011 para conhecer e 
poder exercer a profissão dos meus sonhos desde 
criança. Confesso que no começo assusta um pouco, 
o esforço é muito grande – uma graduação com a 
Medicina Veterinária é bem exigente. E não pode ser 
diferente: para lidar com vidas é necessário muita 
dedicação. 

Rayssa Ghilardi
Médica Veterinária



Em 1994, o Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CFMV) instituiu o novo emblema para 
padronizar e identificar a Medicina Veterinária entre 
as demais ciências biomédicas no Brasil. Desse 
modo, foi escolhida a adoção da serpente e do 
bastão, símbolo de Esculápio, deus da arte de curar 
na Grécia Antiga.

Você sabe o que significa cada item deste símbolo? 
Confira!

O bastão representa os segredos da vida terrena, o 
apoio dado pelo médico aos seus pacientes e o 
poder da ressureição.  

A letra V diferencia o símbolo dos outros das 
profissões biomédicas.

AA serpente significa vigilância, sabedoria, 
vitalidade e preservação da saúde.

O verde é a cor das profissões da área da saúde. Ele 
representa a vida e a juventude.

O SÍMBOLO 
DA MEDICINA 
VETERINÁRIA



MITOS E 
VERDADES
MITOS E 
VERDADES
MITOS E 
VERDADES

O médico veterinário pode cuidar de todas as espécies?

MITO: O bom profissional acaba conhecendo todas as espécies 
de animais durante a graduação, mas da mesma forma que o 
médico de humanos, o veterinário precisa se especializar em 
uma área específica para poder tratar uma espécie.  

Existe residência no curso de Medicina Veterinária?

VERVERDADE: A residência é uma etapa opcional na formação do 
médico veterinário. Ela serve para aqueles que querem ter mais 
experiência nas práticas da área em que o futuro médico 
veterinário quer trabalhar, abrindo muitas portas para 
oportunidades de emprego. A residência do curso de Medicina 
Veterinária dura apenas dois anos. 

As veterinárias não podem trabalhar com animais grandes?

MIMITO: Infelizmente ainda existe muito preconceito com as 
médicas veterinárias em algumas fazendas. Mas ninguém pode 
dizer o que você pode ou não fazer a não ser você mesma. Saiba 
se impor e prove que é capaz de fazer o trabalho que é 
capacitada.

Basta gostar de animais para cursar Medicina Veterinária?

MITO: É preciso mais do que gostar. Em grande parte das 
vezes é preciso ser mais racional do que emocional para 
conseguir cuidar de um animal doente.

É preciso ter calma, segurança e equilíbrio emocional para 
lidar com as situações que a profissão exige?

VERVERDADE: Nem sempre tudo sai como você gostaria. É 
importante ter o cuidado e sempre ser franco com o tutor do 
animal, já que as pessoas ficam fragilizadas em caso de 
doença do seu animal. Um bom profissional veterinário deve 
tentar ao máximo esclarecer a situação do animal, ainda que 
o quadro de saúde dele não seja positivo.



PRINCIPAIS TENDÊNCIAS 
DA MEDICINA VETERINÁRIA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

AAs pessoas têm tratado cada vez mais seus animais de 
estimação como filhos, não é mesmo? Os tutores de animais 
estão dispostos a gastar boa parte do seu orçamento e até 
mesmo quantias exorbitantes para que seus pets tenham todo 
o conforto e cuidado que merecem. O que representa grandes 
oportunidades para os médicos veterinários.
AA cada dia surgem novos produtos e serviços voltados aos pets, 
como roupas, comidas, acessórios, spas e hotelzinhos. E claro 
que a saúde dos animais também é fundamental. O médico 
veterinário é quem irá auxiliar no cuidados dos bichinhos de 
estimação, fazendo com que suas vidas sejam mais longas e 
confortáveis.
EE ai? Se interessou Medicina Veterinária e pelas oportunidades 
que ela traz? Conheça um pouco mais do curso na nossa 
instituição!

Buscando acompanhar as transformações da sociedade, a 
Medicina Veterinária está sempre em evolução. Por isso, 
separamos algumas tendências da profissão e áreas para 
ficar de olho:

SUSTENTABILIDADE
PPor ser o responsável por cuidar dos animais, o médico 
veterinário sai na frente quando o assunto é sustentabilidade. 
Ele tem diversas possibilidades de trabalhar diretamente com 
o meio ambiente. Em ONGs, por exemplo, o médico veterinário 
pode cuidar de animais ameaçados de extinção, resgatar 
aqueles que sofrem maus-tratos e ajudar na readaptação de 
espécies na natureza. No geral, as empresas valorizam e 
nenecessitam cada vez mais de profissionais que se preocupam 
com a sustentabilidade e com o impacto de suas ações no 
meio ambiente.



GRUPO CRUZEIRO DO SUL 
EDUCACIONAL
FundadaFundada em 1965 na cidade de São Paulo, hoje, a Cruzeiro do Sul 
Educacional é um dos maiores e mais relevantes grupos 
educacionais do País, reunindo 220 mil alunos e 
aproximadamente 6 mil colaboradores. Agora que você sabe 
tudo o que precisa sobre o curso de Medicina Veterinária, 
conheça um pouco sobre o curso na instituição mais próxima de 
você: 

CCEUNSP

• 190 mil m² de infraestrutura.
• Além de agências e estúdios, oferece mais de 100 laboratórios, 
todos preparados para fornecer ao aluno a possibilidade de levar 
os conhecimentos da sala de aula para a prática.
• 3 campi à sua escolha.

www.ceunsp.edu.br

Possuímos uma grade curricular moderna, completa e 
atualizada, que acompanha os avanços e tendências da 
Medicina Veterinária no País e no mundo, além de possuir 
disciplinas com conteúdo integrado. Dessa forma, você será 
melhor preparado para os reais desafios da profissão desde o 
primeiro semestre do curso.

DISCIPLINAS
AA nossa instituição de ensino aborda disciplinas das Ciências 
Biológicas, Humanas e Sociais, além de conteúdos teóricos e 
práticos relacionados à saúde, produção animal, criação e 
clínica veterinária, entre outros. 

O CURSO NA 
INSTITUIÇÃO



O QUE VOCÊ IRÁ ENCONTRAR: 
DDe cara você logo vai perceber que a base curricular do nosso 
curso de Medicina Veterinária proporciona uma formação 
generalista, com conteúdo atualizado periodicamente. O que 
é bom, porque você estará sintonizado com o mercado de 
trabalho e será capaz de atender a diversas situações 
envolvendo animais, sejam pets, de produção, silvestres, ou 
mesmo nas áreas de reprodução e atividades relacionadas à 
saúde públisaúde pública. 

Por isso, é de se esperar que o corpo docente seja muito bem 
qualificado (são doutores, mestres e especialistas, com muita 
experiência acadêmica e atuantes no mercado), a 
infraestrutura seja dotada de ambientes didáticos adequados 
ao ensino-aprendizado e o plano pedagógico moderno e 
inovador contemple atividades práticas. Some-se muita visita 
técnica, trabalhos de campo, jornadas acadêmicas, 
camcampanhas educativas e intercâmbio com turmas de outras 
universidades e você será um profissional consciente do seu 
papel na sociedade, além de hábil, competente e seguro em 
sua área de atuação.

COORDENADOR A: 
LESLIE MARIA DOMINGUES FALQUEIRO

MODALIDADE: BACHARELADO

DURAÇÃO: 10 SEMESTRES

MEDICINA 
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SE VOCÊ TAMBÉM QUER UNIR ESSAS 
DUAS PAIXÕES: MEDICINA + AMOR 
PELOS ANIMAIS, APROVEITE E 
INSCREVASE AGORA MESMO NO 
NOSSO PROCESSO SELETIVO!

3003-1189
(capitais e regiões metropolitanas)

0800-721-5844
(demais localidades)

www.ceunsp.edu.br



Material criado e produzido pela Gerência de Markeng da 
Cruzeiro do Sul Educacional para uso instucional. Seu conteúdo pode ser reproduzido total ou parcialmente desde que citada a fonte.


