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Introdução

A higiene e o manejo zoosanitário fornecem, ao lado 
da genética, as condições de higidez necessárias à 
criação animal, tornando a produção economicamente 
viável, pois caso contrário, o animal reduz o seu 
rendimento, portanto, a saúde constitui a base para 
qualquer programa de produção e bem estar animal [1].

O mercado de “pet shops” e farmácias veterinárias 
encontra-se em franca expansão, no Brasil [2]
Atualmente não se sabe se o nível de informação da 
população sobre os cuidados com a saúde de seus 
animais tem crescido na mesma proporção que as 
vendas de medicamento. Existe escassez na literatura 
nacional que abordem a temática comercialização e uso 
indiscriminado de medicamento para animais. 

O presente trabalho teve como objetivos: a) 
investigar aspectos relacionados ao comércio 
indiscriminado de produtos de assepsia para animais; 
b) investigar o uso indiscriminado de medicamento sem 
prescrição veterinária pela população de Garanhuns e
c) analisar os rótulos dos produtos mais usados na 
assepsia por animais.

Material e métodos

       A pesquisa foi desenvolvida no município de 
Garanhuns/PE, na disciplina de Química Biológica 1, e 
o período de vivencia teve duração de 90 dias 
(março2009 a julho 2009), dividido em quatro 
momentos: I - Seleção das farmácias  a serem objeto de 
estudos; II – Visita in loco às farmácias veterinárias; III 
– Momento em sala de aula; IV – Experimentos em 
laboratório.

I – Estudo das farmácias objeto de estudos
   Este estudo foi conduzido primeiramente através de 
uma consulta às farmácias, objeto de estudo. O 
processo seletivo considerou os seguintes critérios: 

localização, venda de medicamentos, classe social dos 
consumidores e da comunidade em que a farmácia está 
inserida. Para entrevista foi escolhida apenas uma farmácia. 

II – Visita in loco a farmácia veterinária
No estudo anterior foi selecionada uma farmácia que foi 

visitada a campo. Na visita foi realizada entrevista com o 
proprietário, após a aplicação da entrevista os dados foram
analisado e disposto em forma de gráfico.  

III – Momento em sala
No terceiro momento foi realizado em sala de aula 

analise dos rótulos citados na entrevista.

IV  - Momento em laboratório
O presente trabalho foi realizado no laboratório de 

Química Orgânica, da Unidade Acadêmica de 
Garanhuns/UAG, da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco e realizado os  seguintes ensaio experimental: 
teste de solubilidade dos produtos em alguns solventes 
orgânicos; densidade, aspectos físicos como temperatura e 
pH, dentre outros

Resultados e discussão

    
   Análise do questionário e entrevista

A análise da entrevista realizada com os proprietários
das farmácias levou-nos aos seguintes resultados. No que se 
refere aos entrevistados de um modo geral, constatou-se 
que 50% dos que afirmam que levam seus animais ao 
veterinário quando adoecem e os outros 50% não levam 
(gráfico I).

O outro dado relevante foi o numero de vendedores 
desqualificados, o que tem corroborado para o ato ilegal 
contra a saúde e bem estar animal. Acredita-se que a falta 
de campanha educativa em relação ao uso indiscriminado 



de produto de assepsia em animais, são deixadas de 
lado pelos órgãos competentes.

Análise dos rótulos 

O terceiro momento de estudo consistiu em analisar 
em aula de Química Biológica I os rótulos dos produtos 
de higiene animal, mais vendidos nas farmácias 
veterinárias. De posse dos rótulos (bulas) começou-se a 
elucidar as estruturas dos principais constituintes 
presentes, identificando os grupos funcionais, 
nomenclaturas usual e oficial, estereoquímica e 
princípios ativos dos produtos. Como o shampoo ( 
xandog ) e o sabonete ( pet pulg ), foram os produtos  
mais citados na entrevista iniciamos o estudo dos 
mesmos. 

Dentre os produtos mais usados destaques foram 
dados para a cipermetrina e a permetrina figura 1 e 2

Como o princípio ativo da cipermetrina foi o 
constituinte no medicamento mais citados nas 
entrevistas iniciamos o estudo dos mesmos.. 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 análises dos rótulos dos compostos, 
experimentalmente foi determinando a solubilidade dos 
produtos de higiene e alguns foram classificados como 
insolúveis ou pouco solúveis em água. Esta análise foi 
importante, pois, construísse conceitos importantes tais 

como, princípios ativos, funções orgânicas, quiralidade, 
acidez, basicidade, amina, amida, alcoóis, haleto etc. O pH 
da cipermetrina e da permetrina foi na faixa de  6 e 11,07 
respectivamente e a densidade medida com auxilia de um 
proveta apresentou resultado de 1,01 g/mL

Conclusão

Após todas as análises realizadas, conclui-se que a 
higienização e o manejo de animais domésticos é feito de 
modo empírico, por falta de informação sobre os 
componentes químicos. Verifica-se que a base muito alta, é 
utilizada para profilaxia de agentes externos, como o caso 
de pulgas e sarnas. Com relação as análises da bula dos 
produtos de higiene, alguns conceitos foram construídos em 
sala de aula, a saber: ligação química, grupos funcionais, 
carbono quiral, par de elétrons não ligantes, etc.
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