
      
  

 

 

                                                                 

 
 

PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS POR LEIGOS: 
UM PROBLEMA 
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RESUMO  

Introdução: A prescrição de medicamentos veterinários por pessoas sem 
conhecimento necessário vem crescendo a cada dia esse fato pode colocar em risco a saúde 
do animal. O uso de medicação por conta própria ou por indicação de terceiros e obtenção de 
drogas diretamente em farmácias sem apresentação de prescrição elaborada por um 
profissional ou ilegalmente (contrabandeadas) estão computadas entre as formas mais 
comuns de automedicação em nosso meio tornando-se um fator de risco. A baixa qualidade 
dos serviços de saúde existente em nosso país aliada ao acesso limitado a medicamentos, 
constante aumento de preços, fraudes e falsificações de fármacos induzem a população 
carente do Brasil a buscar alívio para as mais diversas enfermidades junto a balconistas em 
farmácias e drogarias (CARLINI; MANSUR, 1980; CAMPOS et al., 1985; SOIBELMAN et al., 
1986; HEINECK et al., 1998; AZEVEDO et al., 2005). Objetivo; Orientar a população e também 
os profissionais de saúde a buscar a forma correta para o tratamento do animal, procurando 
sempre um medico veterinário para o diagnostico e prescrição e o farmacêutico para o uso 
correto da medicação e se necessário à utilização de um medicamento manipulado. 
Metodologia; Foi realizado em consultórios veterinário palestras com temas; Prescrição de 
medicamentos veterinários, medicamentos manipulados e uso de medicamentos, 
direcionadas para toda equipe de trabalho e para o público em geral, durante as palestras 
ministradas pelos farmacêuticos e médicos veterinários foi distribuídos cartilhas com assuntos 
diversos. Foram aplicados para os médicos veterinários casos clínicos para serem discutidos 
em grupos juntos com os farmacêuticos. Impactos da Experiência; As vantagens oferecidas 
por esse serviço estão principalmente relacionadas com a possibilidade de uma prescrição 
mais correta evitandos diversos erros, a população respondeu de maneira positiva a respeito 
do conhecimento que lhe foi repassado nas palestras, visto que muitas vezes os 
medicamentos eram administrados de maneira errada, enquanto isso as discursões de casos 
clínicos entre médicos veterinários e farmacêuticos foi um marco importante onde puderam 
sanar varias dúvidas e agregar conhecimento. Além disso, toda a equipe da Clinica Veterinária 
recebeu um curso básico sobre farmacologia e fisiologia animal ficando disponível para tirar 
dúvidas básicas dos clientes. 

Considerações finais: Fica clara a importância desse trabalho para os médicos 
veterinários, minimizando os erros de prescrição. A colocação do projeto em pratica traz 
benefícios para toda sociedade médica como também para a população. Iremos avançar cada 
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dia mais em busca de novos projetos para serem aplicados em toda população, nosso intuito 
é diminuir os erros de prescrição para que possamos proporcionar aos animais uma terapia 
correta obedecendo a regras de prescrição e avaliando e eficácia do tratamento. 
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