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RESUMO 
A clínica médica de pequenos animais é uma importante atividade dentre as 
diversas conhecidas na prática da Medicina Veterinária. Sua maior atribuição está 
relacionada ao diagnóstico e tratamento de morbidades, participando também da 
saúde pública, no combate às zoonoses, além de proporcionar a maior ligação entre 
o profissional e a sociedade. O objetivo deste estudo foi fornecer informações a 
respeito dos médicos veterinários e estabelecimentos veterinários da área privada, 
que realizam atendimentos clínicos aos pequenos animais no município de Rio 
Branco, Acre, e traçar o perfil dos alunos do curso de Medicina Veterinária da 
Universidade Federal do Acre que pretendem seguir a prática clínica em cães e 
gatos. Foram estudadas todas as 12 empresas veterinárias do município, sendo 19 
o número de médicos veterinários atuantes nesta área. Todos os estabelecimentos 
são propriedades do veterinário responsável, sozinho ou em associação, e 41,7% 
destes funcionam a menos de cinco anos. Dos 19 médicos veterinários que atuam 
na área de clínica médica de cães e gatos em Rio Branco, 57,9% possuem apenas 
graduação. A perspectiva de contratação de novos profissionais foi de 41,7% do 
total das empresas veterinárias, e 58,3% dos estabelecimentos pretendem ampliar o 
seu mercado. Diante desses resultados, foi possível verificar que a área de clínica 
médica de pequenos animais está em crescimento e que mais profissionais que 
atuem em diferentes especialidades são necessários no município. 
PALAVRAS-CHAVE : consultórios veterinários, Medicina Veterinária, mercado de 
trabalho 
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SMALL ANIMAL PRACTICE: LABOR MARKET PERSPECTIVE IN THE CITY OF 
RIO BRANCO, ACRE – BRAZIL 

 
ABSTRACT 

The small animal practice is an important activity within several known veterinary 
medicine areas. Its greatest assignment is related to the diagnosis and treatment of 
morbidities, contributing to the public health, combating zoonoses, besides promoting 
a closer bond between professionals and society. The study aimed to provide 
information regarding to private practice veterinarians and private veterinary 
establishments, that give clinical assistance for small animals in Rio Branco, and to 
build a profile of the students from the Veterinary School of Universidade Federal do 
Acre who intend to work in small animal practice. All the 12 veterinary establishments 
of the city were studied, with a total of 19  active veterinarians. All the establishments 
are owned by the veterinarian in charge, working alone or in an association, and 
41.7% of them have been functioning for less than five years. Within the 19 
veterinarians who work in the small animal practice in Rio Branco, 57.9% have only a 
graduation degree. 41.7% of the veterinary establishments had the intention of hiring 
new employees, and 58.3% of establishments intend to expand their market. Before 
these results, it was possible to verify that the small animal practice is growing and 
more professionals to work in different specialities are needed in the city. 
KEYWORDS: Business market, veterinary establishments, Veterinary Medicine 

 
 

INTRODUÇÃO 
A Medicina Veterinária tem sido avaliada como uma profissão que possui a 

sua própria cultura profissional, contendo em seu contexto histórico práticas, 
códigos, valores e atitudes profissionais próprios. Ao se observar o papel do médico 
veterinário, tem-se a imagem de um modelo curativo que dispõe de métodos de 
diagnóstico, procedimentos de tratamento e cura do animal, sendo este considerado 
o modelo do profissional contemporâneo (WERGE, 2003). 

O campo de atuação em Medicina Veterinária voltado para a área de clínica 
dos animais é aquele que possui maior aproximação com a medicina humana, 
sendo pautado no fundamento prático dos processos de morbidade no organismo 
dos animais (PFUETZENREITER & ZYLBERSZTAJN, 2008). 

A clínica veterinária de pequenos animais visa, além do trabalho direcionado 
ao bem estar dos seus pacientes, a relação desses com a saúde humana, atribuída 
prática de saúde pública, através detecção e tratamento das zoonoses, orientação 
aos proprietários sobre a prevenção das enfermidades e notificação das mesmas ao 
serviço de vigilância. Assim, o profissional da área acaba tornando-se o principal 
responsável direcionado à saúde dos animais, quando há deficiência ou ausência 
destas ações pelo governo (MEDITSCH, 2006). O mercado de trabalho da área 
encontra-se em expansão e difunde-se através de diversos outros ramos da 
Medicina Veterinária, retirando o estereótipo de que o profissional veterinário é o 
médico dos pets, porém a clínica de pequenos animais é reconhecidamente uma 
dos mais importantes dentre esses, principalmente pelo maior contato estabelecido 
entre o profissional e o proprietário, formando assim, estado agradável de empatia 
com a sociedade (SOUZA, 1996). 
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Em função da maior proximidade dos homens com os animais de estimação, 
este trabalho tem por objetivo realizar a avaliação do perfil dos médicos veterinários 
atuantes na área de pequenos animais, assim como das clínicas e consultórios 
veterinários e casas agropecuárias, demonstrando a situação atual e apontando as 
perspectivas futuras do mercado de trabalho do clínico veterinário de cães e gatos 
no município de Rio Branco, Acre. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Para a realização deste estudo, foi desenvolvido um questionário (Figura 1), 

que foi aplicado aos médicos veterinários cadastrados no Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Acre, que praticam atendimentos clínicos aos pequenos 
animais no município de Rio Branco – Acre, no período de setembro de 2014. 
Dentre os estabelecimentos alvo do setor privado, foram questionados profissionais 
atuantes em clínicas, consultórios e casas agropecuárias que oferecem consultas 
em cães e gatos.  

Os questionamentos realizados foram pautados em variáveis pertinentes à 
avaliação da situação do mercado de trabalho da área de pequenos animais. 
Questionou-se o número de médicos veterinários atuantes em cada estabelecimento 
para que se pudesse avaliar quantidade de médicos veterinários que atuam na área 
de pequenos animais por habitante. Para conhecer a realidade dos últimos anos, foi 
questionado o tempo de atuação de cada estabelecimento, para que com isto fosse 
possível verificar se já está ocorrendo o crescimento deste mercado ou se o 
mercado nesta área encontra-se estagnado.  

Outros questionamentos como o número de atendimentos por dia, horários de 
funcionamento, atendimentos de emergência, e equipamentos disponíveis para 
diagnósticos complementares foram realizados para verificar a situação atual. 

Com relação as perspectivas futuras, os proprietários foram questionados 
sobre a possibilidade de contratação de mais profissionais e ampliação do 
estabelecimento. Todos os estabelecimentos do município concordaram em 
participar do estudo. 
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FIGURA 1. Questionário estruturado aplicado aos Médicos Veterinários 
residentes em Rio Branco, Acre, para avaliar a situação 
atual da Clínica Médica de Pequenos Animais no 
Município e as perspectivas futuras. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante o período estudado, existiam 12 estabelecimentos cadastrados no 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Acre, que realizavam atendimentos a 
cães e gatos. Dentre os estabelecimentos, oito eram clínicas veterinárias, três 
consultórios veterinários e uma casa agropecuária que possuía espaço destinado ao 
atendimento clínico veterinário. As empresas veterinárias do município contavam 
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com 19 profissionais médicos veterinários trabalhando na área clinica médica de 
cães e gatos. Levando-se em conta que a população do município em 2014 foi 
estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 357.194 habitantes 
(IBGE, 2014), Rio Branco apresentava aproximadamente um veterinário que atua na 
área de pequenos animais para cada 18.800 habitantes.  

Todas as 12 empresas veterinárias, tais como, clínicas, consultórios e 
agropecuária, eram de total ou parcialmente propriedade do médico veterinário, não 
possuindo terceirização nesta área de mercado até o momento. Apenas uma clínica 
possuía sociedade financeira, sendo que um dos sócios exercia a função de médico 
veterinário, enquanto o segundo não apresentava profissionalização veterinária.  

Quando questionados sobre o tempo de existência dos estabelecimentos 
voltados à área de clínica de pequenos animais (Figura 2), foi possível verificar que 
todos apresentavam tempo de atuação maior que 12 meses e que dois deles 
atuavam no município por período superior a 15 anos. 

 

Tempo de Funcionamento dos Estabelecimentos

Menos de 1 ano

Entre 3 e 5 anos

Entre 5 a 8 anos

Entre 8 a 10 anos

Entre 10 a 13 anos

Mais de 15 anos

41,7%

0%

16,7%

8,3%

16.7%

16,7%

 
FIGURA 2 Tempo de atuação dos estabelecimentos voltados à área de clínica de 

cães e gatos, (%), no município de Rio Branco, Acre. 
 
Observou-se aumento no número de estabelecimentos veterinários, mais 

evidente nos últimos cinco anos. Este fato pode estar relacionado diretamente ao 
crescimento do número de habitantes do município, já que em 2007, a população 
estimada pelo censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística era de 290.639 habitantes, passando a 336.038 em 2010 e 357.194 
habitantes em 2014 (IBGE, 2014).  E, de acordo com os dados da Vigilância 
Epidemiológica em uma campanha de vacinação antirrábica canina e felina, até o 
ano de 2013 foi estimada uma população de 55.188 animais na cidade de Rio 
Branco, entre eles, 45.990 cães e 9.198 gatos, enquanto que, em 2007 o número de 
cães era de 43.237 e de gatos, 8.647 (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA, 2012).  

Mediante o crescimento populacional, outro fator também pode ser colocado 
em consideração, que é o poder aquisitivo dos habitantes do município, ao longo 
dos anos. Conforme o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o 
indicador de renda em 2000 apresentava 0,673, sendo que em 2010 este mesmo 
indicador aumentou para 0,729 (IBGE, 2010).  
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Dos 12 estabelecimentos pesquisados, 09 (75%) afirmavam possuir apenas 
um veterinário em seu quadro de funcionários e duas clínicas (16,67%) contavam 
com quatro médicos veterinários. Já com relação à qualificação dos profissionais 
nos estabelecimentos, observou-se que, entre os 19 médicos veterinários atuantes a 
maioria apresentava apenas graduação, sendo 12 graduados, seis com 
especialização e um médico veterinário com doutorado na área de atuação. Dentre 
as áreas de especialização encontradas neste trabalho, foram observadas 
principalmente clínica e cirurgia de pequenos animais, e demais áreas como 
diagnóstico por imagem e patologia clínica. O profissional com doutorado 
apresentava qualificação na área de cirurgia de pequenos animais.  

Conforme o estudo realizado por MONDADORI et al. (2013) entre os anos de 
2001 e 2010, foi possível observar o crescimento de 112% de pós-graduados, 
mestres e doutores, no Brasil. O número destes profissionais com pós-graduação 
vem aumentando no decorrer dos anos. Apesar deste número ainda ser inferior em 
Rio Branco, a tendência é que a quantidade de profissionais com pós-graduação 
aumente, acompanhando o que vem ocorrendo no restante do país. Um outro fator 
que pode levar ao incremento nestes números foi a criação do Mestrado pela 
Universidade Federal do Acre, no município de Rio Branco, no ano de 2014. 

Realizando a distribuição dos médicos veterinários de acordo com gênero, 
percebemos o maior número de homens trabalhando na clínica de pequenos 
animais. Dos 19 veterinários dos estabelecimentos, 13 (73,67%) são do sexo 
masculino e seis (26,31%) são do sexo feminino. Estes números são diferentes dos 
encontrados em alguns grandes centros do Brasil e outros países, onde o 
predomínio é de mulheres (LINCOLN, 2010; VETERINARY RECORD, 2010; CARLO 
& GONÇALEZ, 2013).  

Apesar de não haver estudos mais aprofundados sobre o número de 
veterinários na clínica de cães e gatos, o estudo de CARLO & GONÇALEZ (2013) 
demonstra a quantidade total de profissionais por todo o Brasil e sua divisão por 
sexo. O estado do Pará possui mais médicos veterinários na região Norte com 2.119 
veterinários, sendo 902 mulheres e 1.217 homens; o estado de Pernambuco, no 
Nordeste, possui o maior número de profissionais, 3.964, sendo 1.560 mulheres e 
2.404 homens; na região Sul, o estado com maior número de médicos veterinários 
vem a ser Rio Grande do Sul com 12.465 no total, sendo 4.694 mulheres e 7.771 
homens; no Centro-oeste temos o estado de Goiás com 5.278 veterinários, 1.704 
mulheres e 3.574 homens; e o maior número de médicos veterinários do país 
encontra-se no Sudeste no estado de São Paulo com 31.060 veterinários, sendo 
16.186 mulheres e 14.874 homens. 

 No Acre, este perfil de maioria masculina tende a sofrer modificações com a 
implantação recente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do 
Acre em 2009, único curso no estado, sendo verificado que entre os estudantes o 
número de mulheres era de 141, enquanto o de homens 106, demonstrando assim, 
o futuro crescimento do sexo feminino nas áreas profissionais (GOMES, 2014, 
informação verbal). 

Com relação às perspectivas de contratação, foi demonstrado que cinco 
estabelecimentos (41,7%) pretendem contratar mais médicos veterinários, enquanto 
sete (58,3%) afirmaram não ter a necessidade de contratações no período de 
estudo. Dentre os que pretendem contratar, as clínicas veterinárias em especial são 
os estabelecimentos que buscam aumentar o número de funcionários. Os 
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profissionais entrevistados afirmam que são necessárias novas contratações, tanto 
para dar oportunidades aos veterinários recém-formados como também para melhor 
atender a sociedade, buscando inovar e se adaptar ao mercado em crescimento. A 
ampliação dos estabelecimentos e a busca por novos profissionais com 
especializações é uma tendência do mercado de trabalho, uma vez que o número de 
estabelecimentos no Brasil apresenta uma grande expansão ocasionada pelo  
número de cursos de Medicina Veterinária (MONDADORI et al., 2013), bem como 
pelo fato de o Brasil ser a 4ª maior nação do mundo em população total de animais 
de estimação e a 2ª em cães e gatos (ABINPET, 2013).  

Quanto aos horários de funcionamento, os resultados encontrados foram 
semelhantes entre si. As clínicas, consultórios e agropecuária possuem horários de 
atendimento que se estendem entre 07h às 18h, com margem de 60 minutos para 
mais, tanto no início como no término do atendimento. Não foi encontrado no 
município, nenhuma clínica que apresente atendimento 24 horas, exceto os que 
realizam atendimentos na forma de plantões, onde apenas uma clínica não realizava 
consultas fora do horário de expediente.  

O número de atendimentos realizados por estabelecimento variou entre os 
entrevistados. Quatro locais (33,3%) realizam até cinco atendimentos por dia, 
enquanto cinco (41,7%) atendem de seis a 10 animais e três (25%) clínicas efetuam 
mais de 10 atendimentos diários. Estes números não incluem a parte direcionada ao 
banho e tosa ou a venda de artigos de pet shop e medicamentos veterinários. 

Em relação aos métodos auxiliares de diagnóstico usados pelos profissionais 
(Figura 3), foi questionada a utilização de exames complementares, sendo verificado 
que 09 (75%) estabelecimentos apresentavam métodos de diagnósticos 
complementares, enquanto, três (25%) não possuíam quaisquer meios de 
diagnósticos complementares, afirmando que em caso de necessidade, estes 
encaminhavam seus pacientes.  

 

 
 
FIGURA 3 Principais métodos de diagnóstico complementar usados nos 

estabelecimentos veterinários, no município de Rio Branco, Acre. 
 

Sobre o tipo de anestesia empregado, a maioria dos estabelecimentos, 11 
(91,7%), optava pela anestesia dissociativa, enquanto que, apenas uma clínica 
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(8,3%) realizava anestesia inalatória. Um dos veterinários entrevistados alegou que 
a anestesia inalatória, apesar de mais segura ao animal, requer capacitação, por 
este motivo não utilizava em sua clínica. Outro profissional veterinário dispõe de dois 
aparelhos anestésicos inalatórios, mas não os utiliza, pois afirmou preferir a 
anestesia dissociativa. Percebe-se que o isolamento geográfico pode ser um fator 
que contribuiu para a baixa adesão dos médicos veterinários à anestesia inalatória, 
que já é amplamente utilizada em outras regiões do país. É provável que esta área 
apresente avanços significativos em curto espaço de tempo, uma vez que novos 
profissionais estão sendo formados com conhecimento nesta área.  

A área de diagnóstico por imagem apresenta comportamento semelhante no 
município de Rio Branco, necessitando de mais profissionais interessados em 
exercê-las. É possível perceber a atuação como clínicos gerais e ainda a carência 
de profissionais que atuem especificamente em especialidades como cardiologia, 
dermatologia, oftalmologia, oncologia entre outras muito frequentemente 
encontradas em grandes centros. Embora tenha sido criado recentemente o 
Mestrado em Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia Ocidental, pelo 
curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, 
atualmente, não são oferecidos cursos de especialização na área de Pequenos 
Animais. A oferta de cursos de especialização no município poderia ser um fator 
benéfico para a melhoria desta área. 

Para os casos clínicos dos pacientes que necessitam de tratamento 
prolongado, observação e cuidados constantes, nove (75%) estabelecimentos 
praticam o internamento dos seus pacientes, sendo que dentre estes, foi encontrado 
um consultório realizando tal atividade. Os três (25%) estabelecimentos restantes, 
sendo estes dois consultórios e uma agropecuária não realizam a internação, assim 
como fica vedado a prática neste caso, conforme Resolução nº 1015, de 9 de 
novembro de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2012). 

De acordo com o Presidente da Anclivepa do Rio Grande do Norte, existem 
dificuldades dos Conselhos Regionais realizarem a fiscalização das empresas 
veterinárias, mas é necessário estudar soluções e mecanismos, de modo que os 
profissionais mantenham padrão de qualidade no trabalho, coerente com as normas 
técnicas exigidas pela lei (CFMV, 1998). 

Quanto à venda de medicamentos, produtos alimentícios, artigos 
agropecuários, pet shop e banho e tosa, dos 12 estabelecimentos estudados, 10 
(83,3%) possuem estes serviços fora do ambiente clínico, e apenas duas clínicas 
(16,7%) não realizam esta prática comercial. 

Buscando informações sobre a demanda do mercado de pequenos animais, 
foi questionado aos profissionais, de acordo com a percepção do crescimento da 
área clínica de cães e gatos no município de Rio Branco, Acre, se estes possuem 
necessidade da ampliação dos seus estabelecimentos. Segundo as respostas 
obtidas, sete estabelecimentos (58,3%) pretendem ampliar a sua empresa para 
melhor atender a clientela, enquanto as demais empresas veterinárias, cinco 
(41,7%), não veem a necessidade de ampliação do estabelecimento. 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas também alerta 
ao profissional que deseja montar sua empresa veterinária, que este atente não só 
ao critério de localização, mas também, às necessidades operacionais como 
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capacidade de instalação, características da vizinhança, local para estacionamento, 
fácil acesso e serviço de transporte coletivo (SEBRAE, 2010). 
 

CONCLUSÕES 
No presente estudo, foi possível perceber que houve o crescimento do 

número de estabelecimentos na área de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais no 
estado do Acre nos últimos anos, porém ainda existe a necessidade de ampliação 
do número de estabelecimentos bem como da especialização dos veterinários no 
Estado.  
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