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Introdução

Medicamento é um produto farmacêutico, 
tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade 
profilática, curativa, paliativa ou para fins de 
diagnóstico. Assim, visto que os medicamentos se 
apresentam como um dos fatores responsáveis pelos 
gastos com saúde, a questão de sua utilização de modo 
adequado nunca esteve tão presente no cotidiano da 
população, nem foi tão discutida [1].

O uso de medicamentos disponíveis sem receita 
médica é geralmente aceito como parte integrante do 
sistema de saúde. Vai ao encontro do desejo crescente 
de cada indivíduo de assumir a responsabilidade pela 
saúde de seu animal. Quando praticada corretamente, 
tal estratégia pode também contribuir para alívio 
financeiro dos mesmos. Porém, devido ao grande apelo 
do setor comercial as pessoas acabam optando pela 
prática indiscriminada da auto medicação. Ocasionando 
resultados indesejáveis, tais como: aumento do índice 
de animais com problemas de saúde agravados devido 
à superdosagem, efeitos colaterais negativos e efeitos 
tóxicos.

  Nada mais justo e necessário que a Medicina 
Veterinária se preocupe com o uso correto de 
medicamentos destinados ao tratamento de 
enfermidades dos animais domésticos, aqui se 
entendendo também, os que irão se prestar para a 
alimentação humana. O uso indevido de medicamentos 
veterinários sempre foi uma preocupação no e do meio 
profissional, uma vez que se tem notícias do uso 
inadequado e indevido de alguns produtos sedantes 
pelo ser humano, com a finalidade de promover estados 
de alteração psicológica e comportamental [2]

O presente trabalho teve como objetivos a)
investigar aspectos relacionados à prática 
indiscriminada de medicação em animais domésticos 
praticada pela população de Garanhuns, b) analisar os
rótulos dos medicamentos mais medicados 
indiscriminadamente para animais domésticos.

Material e métodos

A pesquisa foi desenvolvida no município de 
Garanhuns/PE, na disciplina de Química Biológica I, e 
o período de vivência foi de 90 dias (abril/2009 a 
junho/2009), dividido em quatro momentos: I –
Entrevista em campo; II – Análise de dados obtidos; III 
– Momento em sala de aula; IV – Testes laboratoriais 
para identificação de caracteristicas dos componentes 
constitucionais em alguns medicamentos. 

I – Entrevista em campo
Para a realização do presente trabalho foi utilizado 

como enfoque o método Descritivo e Observacional 
Comparativo. A população de Garanhuns foi analisada 
através de uma abordagem tanto quantitativa, quanto 
qualitativa, com o objetivo principal de verificar o 
índice de automedicação e os remédios mais utilizados.

II – Análise de dados obtidos
A coleta de dados foi realizada através de 

entrevistas estruturadas, por aplicação global de 40 
questionários em uma amostra populacional na cidade 
de Garanhuns, após a realização das entrevistas os 
dados foram analisados e dispostos em forma de 
gráficos para uma melhor visualização.

III – Momento em sala de aula
O terceiro momento, que foi realizado em sala de 

aula consistiu em analisar os rótulos dos medicamentos 
citados nas entrevistas.



IV – Ensaios experimentais para identificação de 
componentes constitucionais.

Os experimentos foram realizados no laboratório 
de Química Orgânica da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, campus de Garanhuns/PE,  No mês de 
junho de 2009, composto por três experimentos. 

Experimento I - Tinha por finalidade testar 
solubilidade dos seguintes medicamentos: Amoxilina, 
Bofo e Paracetamol utilizando como solventes;. Para os 
testes, inicialmente separamos os tubos de ensaio 
respectivos a cada substância, sabendo-se que em cada 
uma delas foram testados os três solventes, 
separadamente. Apropriando-se num primeiro 
momento da Amoxilina adicionada em pequena dose, 
para facilitar sua dissolução, ao tubo de ensaio que lhe 
foi destinado, colocou-se em média 2ml de cada 
solvente, utilizando pipeta graduada de 1ml. Nos dois 
momentos seguintes tomamos o bofo e o paracetamol 
como solutos e realizamos o  procedimento acima 
citado. Os resultados das reações estão descritas no 
(tabela 1).

           
Experimento II - Teve o objetivo de aferir a densidade 
de cada substância. Utilizando de um aparelho medidor 
de densidade, foi introduzido num recipiente sua 
capacidade máxima (10ml) de Amoxilina para que este 
paleativo fosse pesado  e então obtivesse-se sua 
densidade, sabendo-se da relação d = m/v. O mesmo 
processo foi realizado com o paracetamol. Não foi 
possível definir a densidade do bofo a parti desse teste, 
pois o mesmo trata-se de uma substância em pó. Os 
resultados obtidos nessa medição estão descritos no 
(tabela 2). 

Experimento III – Inicialmente utilizamos um 
aparelho para aferir o pH das substâncias; amoxilina e 
paracetamol. Realizada a identificação de pH 
utilizamos duas substâncias uma base (NaOH) e um 
ácido (Ácido etanóico), que serviram como indicador 
ácido/base. Utilizamos aproximadamente 2 ml de cada 
indicador e uma pequena quantidade de cada 
substância, separadamente. Os resultados obtidos nessa 
medição estão descritos no (tabela 3).

Resultados e Discussão

Análise dos questionários e entrevistas

A análise dos questionários aplicados a população 
em geral do município de Garanhuns nos levou aos 
seguintes resultados. No que se refere aos entrevistados 
de forma geral, constatou-se que 20% dos entrevistados 
levam seus animais ao veterinário quando adoecem e os 
outros 80% não levam (gráfico I). No que se refere a 
leitura da bula observou-se que 70% dos entrevistados
dizem que não leêm a bula e os outros 30% dizem que 
lêem (gráfico 2). 

De acordo com a pesquisa os medicamentos mais 
utilizados sem prescrição médica foram: Paracetamol; 
utilizado comumente para febre; Mata bicheira; para 
ferimentos em geral; Amoxilina; para doenças 
infecciosas e diarréia; Gardenal; para convulsão, K-
othrine; utilizado como inseticida e Bofo, para pulgas.
A Terramicina; utilizada para febre, doenças 
infecciosas e ferimentos em geral o medicamento mais 
utilizado entre todos os proprietários.

Análise de rótulos

O segundo momento de estudo consistiu em analisar 
os rótulos dos medicamentos mais utilizados pela 
população de Garanhuns segundo a pesquisa realizada. 
De posse dos rótulos começou-se a elucidar as 
estruturas dos principais constituintes presentes, 
identificando os grupos funcionais, nomenclaturas 
oficial, esterioquímica e princípios ativos. As figuras 1, 
2  mostram as estruturas de algumas drogas analisadas.

O composto 1 é conhecido como paracetamol, cujo 
nome segundo a IUPAC é N-(4-hidrofenil)etanamida) e 
trata de uma amida N-substituída. Já o composto 2, 
denominado de amoxilina, seu nome sistemático é  7-
[2-amino-2(4-hidroxifenil)-acetil]amino-3,3-dimetil-6-
oxo-2-tia-5-azabiciclo[3.2.0]heptano-4-óico. Neste 
composto identificamos os seguintes grupos funcionais: 
amina, amida, ácido e tiocomposto. Vale ressaltar que 
analisou-se em média dez bulas. Esta analise foi 
importante, pois, construiu-se conceitos importantes 
tais como: princípios ativos, funções orgânicas (amina, 
amida e haletos orgânicos, por exemplo), acidez e
basicidade.
Realização de Experimentos

Ficou constatado que a amoxilina é uma substância 
de baixa solubilidade, sendo a mesma praticamente 
insolúvel nos três solventes utilizados. No experimento 
I, após testar a solubilidade de todas as substâncias foi 
verificado que apenas as substâncias polares foram 
solúveis em água, sabendo-se que solubilidade é uma 
propriedade relacionada a polaridade e que a água é um 
composto polar , foi observado no experimento que o 
paracetamol e o bofo se comportam como substâncias 
polares. No experimento II, verificou-se que a 
densidade do paracetamol é maior que a da amoxilina e 
No experimento III, verificou-se que a amoxilina e o 
paracetamol possuem um pH muito próximo um do 
outro (5,53 e 5,33 respectivamente), sendo assim os 
mesmos froam classificados com ácidos fracos.

Conclusão

A pesquisa referente a análise de rótulos de 
medicamentos veterinários indicou que mais da metade 
do universo entrevistado pratica a auto medicação de 
seus animais, além de constatar que por falta do hábito 
de ler a bula vários animais apresentam doenças e 
reações adversas após receberem medicação por parte 
dos  seus proprietários. Praticamente todos os 
medicamentos utilizados no contexto da automedicação 
pertencem aos grupos dos antibióticos, analgésicos, 
vitaminas e cicatrizantes. Dentre os constituintes 

 água, álcool etílico (etanol) e éter de petróleo



presentes na maioria dos remédios usados, destacaram-
se os compostos carbonílicos e os fenóis.
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Tabela 1: Resultados do teste de solubilidade

Obs.: Como a amoxilina foi praticamente insolúvel nos três solventes utilizados testamos a mesma com o acetato de etila obtendo uma reação, já que 
ouve a mudança de coloração.

Tabela 2: Resultados da medição da densidade

Obs.: Não foi possível medir a densidade do bofo, pois o mesmo era um medicamento em pó.

Tabela 3: Resultados da aferição de pH

Obs.: Os dois medicamentos tiveram reação ao serem adicionados ao NaOH isso indica que os mesmos são ácidos, resultado 
confirmado com a aferição do pH.

                          

                                    Gráfico I                                                                              Gráfico II

                                      

       Figura 1. Paracetamol        Figura 2. Amoxilina

Indicadores Amoxilina Bofo Paracetamol

Água Insolúvel Solúvel Solúvel

Álcool etílico Insolúvel Solúvel Solúvel

Éter de petróleo Pouco solúvel Insolúvel Insolúvel

Acetato de etila Solúvel (mudança de 
cor)

X X

Medicamentos Massa Volume Densidade (d=m/v)

Amoxilina 9,8051g 10ml 0,98051g/ml
Paracetamol 11,1845g 10ml 1,11845g/ml

Medicamentos: Indicadores ácido/base

pH Ácido etanóico NaOH

Amoxilina 5.55 Inalterado Tonalidade rosa

Paracetamol 5,33 Inalterado Tonalidade azul


