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RESUMO  

Introdução; Segundo Gasparin (2010), nas diferentes condições sociais, econômicas 

e culturais, o que se percebe é um crescimento na criação de animais domésticos, 

principalmente cães e gatos. Esse crescimento e a humanização desses animais têm exigido 

inovações na prestação de serviços e produtos veterinários, além de aumentar a demanda 

por estabelecimentos de fabricação, manipulação e comércio desses produtos. Objetivo; 

Levando em considerações os avanços na criação de animais de porte pequeno a elaboração 

de uma equipe multidisciplinar composta por farmacêutico e médico veterinário se faz 

necessário, a fim de proporcionar um tratamento individual e eficaz com intuito de obter uma 

resposta terapêutica maior, sendo esse o grande objetivo principal do trabalho; incentivar os 

profissionais de saúde a trabalharem de maneira conjunta. Metodologia; Os médicos 

veterinários prescrevem, em sua grande maioria, produtos industrializados, sendo muitos 

deles medicamentos de uso humano. “A falta de formas farmacêuticas veterinárias adequadas 

para cada espécie, principalmente nos animais de companhia obrigam a uma maior utilização 

de medicamentos humanos”. (BARBOSA, 2010, p. 54). Essa realidade não atende da melhor 

forma as diferentes terapias que as variações genéticas exigem. Nesse sentido a manipulação 

de produtos veterinários se torna uma opção que busca sanar essa necessidade. Sendo 

assim, o acompanhamento do animal será realizado por um medico veterinário obtendo todos 

os exames a fim de possibilitar um diagnostico mais eficaz, feito isso a prescrição será 

encaminhado para um farmacêutico responsável para elaboração do medicamento de uso 

individual do animal respeitando a individualidade de cada um. Impactos da Experiência; As 

vantagens oferecidas por esse serviço estão principalmente relacionadas com a possibilidade 

de um produto personalizado para cada animal. A farmacodinâmica está diretamente ligada 

às características anatômicas e fisiológicas dos animais. Isso nos leva a concluir que as doses 

e formas farmacêuticas a serem utilizadas variam de acordo com essas características. No 

caso de animais essa característica se torna ainda mais expressiva uma vez que existem 

tratamentos baseados em prescrição de medicamento de uso humano que normalmente está 
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em uma dosagem e quantidade maiores do que o animal precisa. Considerações finais; Fica 

claro a necessidade de uma equipe multidisciplinar focada no diagnostico e tratamento dos 

animais de pequenos portes, tratando a individualidade de cada um de forma especifica com 

intuito de realizar um tratamento mais eficaz obedecendo aos parâmetros farmacodinâmicos 

e farmacocinéticos dos animais. 
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