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Introdução

O medicamento veterinário é definido como toda a 
substância ou associação de substâncias apresentada 
como possuindo propriedades curativas ou preventivas 
relativas a doenças em animais; ou com toda a 
substância ou associação de substâncias que possa ser 
utilizada ou administrada no animal com vista a 
restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas, 
exercendo ação farmacológica, imunológica, 
metabólica ou a estabelecer um diagnóstico médico.

Segundo dados da Embrapa [1], o mercado de 
produtos veterinários para animais de produção 
encontra-se em franca expansão, no Brasil. Atualmente 
não se sabe se o nível de informação da população 
sobre os cuidados com a saúde e bem-estar de seus 
animais sabe-se que tem crescido na mesma proporção 
que as vendas de medicamentos.

Segundo Brito et al [2] as avermectinas possuem 
ampla margem de segurança e de distribuição, no 
entanto, o uso indiscriminado desses medicamentos em 
bezerros jovens vem determinando alguns casos não 
experimentais de intoxicações com alterações 
neurológicas e até a morte.  

Na literatura não existe trabalho que relate os 
aspectos do comércio e do uso indiscriminado de 
medicamento para animais.

Logo, o presente trabalho teve como objetivos: a) 
investigar aspectos relacionados com o comércio 
indiscriminado de medicamento para animais; b) 
investigar os medicamentos mais utilizados por 
fazendeiros e sem prescrição veterinária; c) analisar os
constituintes químicos presentes nos rótulos dos 
medicamentos mais consumidos por animais; d) 
realizar ensaio experimental com os medicamentos.

Material e métodos

A pesquisa foi desenvolvida no município de 
Garanhuns/PE e adjacências, na disciplina Química 
Biológica I, e o período de vivência teve duração de 
100 dias (março de/2009 a julho de/2009), dividido em 

quatro etapas: I – Pesquisa de campo; II – Pesquisa em sala 
de aula; III – Ensaio experimental; IV - Socialização dos
resultados em forma de Workshop para toda a comunidade 
Acadêmica.

I – Pesquisa de campo
      
Escolha das fazendas a ser  objeto de estudo

    Este estudo foi conduzido através de pré-seleção das 
propriedades, a serem visitadas: o processo seletivo 
considerou os seguintes critérios: localização da 
propriedade, ramo da criação, classe social dos produtores, 
nível de utilização e do bom manejo zootécnico. A seleção 
dos fazendeiros para a execução da entrevista foi feita por 
fazendas.

Visita in loco as fazendas
      Do estudo anterior foram selecionadas quatro fazendas
que foram visitados a campo (Fazenda A, B, C e D). Nas 
visitas, foram realizadas entrevistas com fazendeiros e 
familiares.  Após a aplicação das entrevistas, os dados 
foram analisados e dispostos em forma de gráficos para 
uma melhor visualização e entendimento. Esta atividade foi 
vídeo gravado.

II - Pesquisa em sala de aula
       A terceira etapa consistiu em analisar os rótulos dos 
medicamentos citados nas entrevistas, em sala de aula e em 
grupos. Este momento foi vídeo gravado.

III – Ensaio Experimental
     No laboratório de ensino de química foi realizado os  

seguintes ensaio experimental: teste de solubilidade dos 
medicamentos em alguns solventes orgânicos; densidade, 
aspectos físicos como temperatura e pH, dentre outros

IV – Socialização dos resultados em forma de 
Workshop

      A etapa final do trabalho consistiu em apresentar os 
resultados obtidos na realização do trabalho de intervenção



em Workshop de Química Biológica pra toda a 
Unidade acadêmica. Como instrumento de avaliação, 
foi construído mapas conceituais, portfólio, artigo 
cientifica, banners etc. 

Resultados

Análise dos questionários e entrevistas
  A analise da entrevista aplicada aos fazendeiros e 

familiares nos levou aos seguintes resultados. No que 
se refere aos entrevistados de um modo geral, 
constatou-se que 75% afirmam que não levam seus 
animais ao veterinário (gráfico 1). Ao analisar o índice 
de uso indiscriminado de medicamento constatou-se 
que 100% dos entrevistados medicam seus animais por 
conta própria. No que se refere à leitura da bula pode-
se observar que 100% dos entrevistados dizem que a 
bula do medicamento contém linguagem de difícil 
entendimento. Entretanto de um modo geral, cabe 
ressaltar que o índice de fazendeiros que medicam seus 
animais sem prescrição de um veterinário foi cem por 
cento os que têm corroborado para o ato ilegal contra a 
saúde e bem-estar animal. Acredita-se que a falta de 
campanhas educativas, em relação ao uso 
indiscriminado de medicamento em animais, são 
deixados de lado pelos órgãos competentes, por entrar 
em desacordo com os interesses do mercado. Dentre os 
medicamentos mais procurados destaque foi dado aos 
vermífugos.

Analise dos rótulos
  O segundo momento de estudo consistiu em analisar 

os rótulos dos medicamentos mais utilizados pelos 
fazendeiros. De posse dos rótulos começou-se a 
elucidar as estruturas dos principais constituintes 
presentes, identificando os grupos funcionais, 
nomenclaturas usual e oficial, estereoquimica e 

princípios ativos das drogas. Como o princípio ativo da 
cipermetrina foi o constituinte no medicamento mais 
citados nas entrevistas iniciamos o estudo dos mesmos. A 
figura 1 mostra a estrutura de uma das drogas analisadas. 
Convém destacar que neste composto encontramos a 
função orgânica éter, nitrila, haleto e éster. O composto tem 
dois estereocentros, um com configuração absoluta R  e 
outro S. O grupo funcional mais simples encontrado no 
composto é a dupla ligação, Além das análise dos rótulos 
dos compostos, experimentalmente determinou a 
solubilidade dos medicamentos e alguns eram insolúveis ou 
pouco solúveis em água. Esta analise foi importante, pois, 
os estudantes do grupo construíram conceitos importantes 
tais como, princípios ativos, funções orgânicas, quiralidade, 
acidez, basicidade, amina, amida, alcoóis, haleto etc.

Conclusão

A pesquisa referente a analise de rótulos de 
medicamentos veterinários indicou que todos os 
entrevistados apresentam dificuldades de entender as bulas 
dos medicamentos e também afirmam ministrar 
medicamentos sem prescrição médica. Dentre os 
constituintes presentes na maioria dos remédios usados, 
destacam-se os compostos carbonilicos (aldeídos, amida), 
álcool, cetona, éter, e Ester.
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Gráfico 1: Pessoas que recém visita do veterinário



Figura 1: Fórmula estrutural do Composto  Cipermetrina


