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Introdução

Medicamento é qualquer substância química 
empregada no organismo vivo, visando-se obter efeitos 
benéficos. São substâncias químicas destinadas a curar, 
diminuir, prevenir e/ou diagnosticar as enfermidades. 
Ressalte-se que todo medicamento é uma droga, porém 
nem toda droga é um medicamento [1].

Dentre os medicamentos mais citados nesta 
pesquisa incluem-se os antiparasitários e os 
antiinflamatórios. Os primeiros subdividem-se em 
endoparasiticidas, que combatem uma ampla e diversa 
variedade de organismos desde protozoários 
unicelulares simples até grandes helmintos 
metazoários, e ectoparasiticidas, que combatem 
parasitas que vivem permanentemente no hospedeiro 
(como piolhos e ácaros) e parasitas não permanentes 
(carrapatos e moscas). Os segundos atuam no alívio da 
dor no combate às inflamações [2].

Os vermífugos são medicamentos indicados para 
combater (eliminando) vermes intestinais quando eles 
existem parasitando um determinado animal. Se o 
animal não está parasitado por vermes, a administração 
de vermífugos além de desnecessária pode ser nociva, 
pois como relatei anteriormente, todo medicamento 
(inclusive os vermífugos), têm além de sua ação 
indicada, também ação danosa (tóxica) ao organismo 
(Uns mais outros menos, porém todos, sem exceção). 
Assim sendo, medicamentos em geral somente devem 
ser administrados quando necessário, e não 
indiscriminadamente. Ministrar um vermífugo, embora 
alguns deles tenham o que se chama amplo espectro de 
ação, sem saber se o animal está parasitado e se 
estando parasitado qual ou quais os vermes que se 
encontram parasitando o animal, parece-me irracional.

O presente trabalho teve como objetivos a) coletar 
dados através de pesquisa em farmácias veterinárias, 
com o intuito de identificar os medicamentos mais 
vendidos sem prescrição médica, b) analisar os rótulos 
e bulas dos medicamentos; c) realizar ensaios 
experimentais com alguns medicamentos.

Material e métodos

A pesquisa foi realizada na cidade de Garanhuns, 
Pernambuco, na disciplina Química Biológica I, durante o 
período de 120 dias (março/2009 a julho/2009), e dividida 
em quatro momentos: I - Escolha das farmácias objeto de 
estudo; II - Visita in locus; III  - Análise dos rótulos e bulas 
dos medicamentos em sala de aula; IV- Ensaio 
experimental. 

I - Escolha das farmácias objeto de estudo
Esta pesquisa foi desenvolvida a partir da seleção de 

farmácias veterinárias baseando-se nos critérios: fácil 
acesso aos consumidores devido à localização no centro da 
cidade e proximidade da universidade. 
II - Visita in locus

Foram visitadas três farmácias a campo, onde foi 
efetuada uma entrevista com proprietários e funcionários 
para obter informações sobre os medicamentos mais 
vendidos sem prescrição de um médico veterinário. 

Posteriormente foi aplicado um questionário, os dados 
coletados foram analisados e transcritos em forma de 
gráficos para uma melhor compreensão. 
III - Análise dos rótulos e bulas dos medicamentos em 
sala de aula

De posse dos rótulos e bulas, em sala de aula, foram 
identificados seus princípios ativos, composição química, 
fórmula estrutural, estereoquímica, dentre outros. 
Posteriormente, houve a socialização dos resultados 
obtidos com os demais grupos. Este momento foi vídeo 
gravado.
IV - Ensaio Experimental

Este foi realizado no laboratório de Química Orgânica 
da UAG e consistiu em testar alguns medicamentos citados 
na entrevista.

Resultados e Discussão

Análise dos questionários e entrevistas
A análise do questionário aplicado aos proprietários e 

funcionários das farmácias levou-nos aos seguintes 
resultados. No que diz respeito à presença de médico 
veterinário de plantão, em 100% dos estabelecimentos não 
havia. No que se refere ao nível de informação do cliente 
no momento da compra, 75% sabem por conta própria qual 
medicamento irá adquirir e 25% solicitam uma prévia 
orientação do médico veterinário e em seguida efetuam a 



compra (gráfico 1). Entre os medicamentos mais 
vendidos de forma indiscriminada, 15% correspondem 
a antiinflamatórios, 15% correspondem a vitaminas e 
70% correspondem à antiparasitários (gráfico 2). Na 
aquisição do medicamento, 60% procuram pelo nome
comercial e 40% pelo constituinte químico (gráfico 3). 

De um modo geral, cabe ressaltar que quase todos 
dos estabelecimentos comercializam medicamentos 
sem prescrição médica. Este dado está associado à 
existência de vendedores sem qualificação adequada. 
Isto pode levar a indicações errôneas para determinada 
patologia comprometendo o bem-estar animal. 
Análise dos rótulos e bulas

Este momento consistiu em analisar os rótulos e 
bulas identificando os constituintes químicos de cada 
um dos medicamentos citados. Conhecendo-os, foram 
estudadas suas fórmulas estruturais, nomenclaturas 
oficiais, grupos funcionais, estereoquímica e funções 
bioquímicas. Como o princípio ativo da cipermetrina 
foi o constituinte no medicamento mais citados nas 
entrevistas iniciamos o estudo dos mesmos. As figuras 
1, 2 e 3 mostram as estruturas de alguns medicamentos 
analisados. Convém destacar que nos compostos 
encontramos a função orgânica éter, álcool, haleto e 
éster. O composto tem vários estereocentros, com 
configuração absoluta especificada ora R ora S. O 
grupo funcional mais. Esta análise foi importante para 
que fosse construído um mapa conceitual contento 
importantes conceitos químicos como: princípios 
ativos, funções orgânicas, quiralidade, entre outros.
Ensaio experimental

Nesse momento foram realizados alguns testes 
experimentais com a ivermectina e a dexametasona, 
para verificação de pH, solubilidade e densidade. Os 

resultados destes testes encontram-se sumarizados nas 
tabelas 1, 2 e 3. 

Conclusão
      Com as entrevistas realizadas observou-se que nos 
estabelecimentos visitados, é cada vez mais frequente a 
venda indiscriminada de medicamentos pelas farmácias 
veterinárias, inexistindo, muitas vezes, a presença de um 
profissional capacitado para instruir o cliente sobre a 
utilização do fármaco específico para determinada 
patologia. 

A partir da análise dos constituintes químicos presentes 
na maioria dos remédios citados, destacaram-se os 
compostos carbonílicos (amidas, cetonas, ésteres), alcoóis, 
fenóis, enóis, éteres, aminas, haletos; funções bioquímicas 
(carboidratos). 

Com o ensaio experimental pôde-se observar que a 
ivermectina é uma substância polar, porém pouco solúvel 
em água, formando uma emulsão. Atua como indicador de 
ácido-base, com pH de 6,25 a 26 °C (substância ácida) e 
densidade de 1,068 g/mL. A dexametasona é uma 
substância polar. Não atua como indicador ácido-base com 
pH de 8,06 a 25,9 °C (substância básica) e densidade de 
0,973 g/mL. 

Agradecimentos

Os autores do trabalho agradecem a UAG/UFRPE.

Referências
[1] SPINOSA, H. S.; GÓRNIAK, S. L.; BERNARDI, M. M.; 

Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária. Guanabara 
Koogan, 2006

[2] ANDREWS, A. H.; BLOWEY, R. W.; BOYD, H.; EDDY, R. G.; 
Medicina Bovina: Doenças e Criação de Bovinos. Roca, 2008.

Solicitam 
orientação

Não solicitam 
orientação

                               

Antiinflama-
tórios

Vitaminas

Antiparasi-
tários

                                                                                                             Gráfico 2: Medicamentos mais vendidos de forma                            
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Gráfico 3: Modo de aquisição do medicamento.
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Figura 1: Ivermectina B1a            Figura 2: Ivermectina B1b

Figura 3: Dexametasona

   Tabela 1: teste de Solubilidade                                                 Tabela 2: Propriedades Físicas

      Tabela 3: Potencial Hidrogeniônico (pH)

Ivermectina Dexametasona

Massa (g) 3,2036 2,9183

Volume (mL) 3,0 3,0
Densidade 

(g/mL) 1,068 0,973

Solventes / 
Solutos Ivermectina Dexametasona

Éter de Petróleo Solúvel Solúvel

Álcool etílico Solúvel Solúvel

Água destilada Pouco solúvel Solúvel

Ivermectina Dexametasona
Temperatura 

(°C) 26,0 25,9

pH 6,25 8,06
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