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Resumo: O tema apresentado segue a análise e levantamento em farmácia de 

manipulação, tendo por foco o uso de medicamentos para cães. Utilizando-se 

destes dados serão então tabulados com objetivo principal de saber quais os 

medicamentos mais recorrentes, qual frequência são utilizados e desta maneira 

poder ter como consequência da interpretação dos dados as doenças que mais 

acometem os cães, para que possivelmente possa facilitar ao tratamento e a 

possível cura destes animais. 

Palavras-chave: Canino. Remédio. Tratamento. 

 

Abstract: The theme presented following analysis and survey in a compounding 

pharmacy, with a focus on the use of medicines used for dogs. Using this data will 

then be tabulated with the main objective to know which the most recurrent drugs, 

which are often used and thus can have as a result of interpretation of the data of 

the diseases that most affect these dogs, so you can possibly facilitate treatment 

and the possible cure of these animals. 
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INTRODUÇÃO 

             Esta pesquisa se trata de medicamentos manipulados para cães; 

na qual será discutido sobre os principais medicamentos utilizados, com qual 

frequência são manipulados e como consequência fazer uma breve analise das 

doenças mais recorrentes. 



O objetivo principal é analisar os dados obtidos com a pesquisa, fazer um 

levantamento de quais os medicamentos são manipulados com maior frequência. 

Com a análise desses dados é possível conhecer quais os tipos de medicamentos 

são manipulados para os cães, qual o tempo de tratamento, desta maneira 

saberemos quais as doenças são mais recorrentes, auxiliando assim em um 

possível tratamento e precauções prévias ao acometimento de cães por doenças. 

O trabalho foi desenvolvido utilizando métodos de procedimentos 

históricos, descrevendo o início dos boticários no Brasil, como foram surgiram os 

primeiros medicamentos manipulados, em foco medicamentos manipulados para 

cães, quais são suas facilidades, o aumento da procura, que benefícios e 

diferencias a farmácia de manipulação. 

A investigação se deu através da análise de dados, após serem utilizados 

foi elencado em gráficos mostrando a maior recorrência, quais os medicamentos 

utilizados e quais suas facilidades no dia de hoje. 

 

REFERÊNCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Muitos acreditam no potencial de cura do medicamento manipulado, 

alguns não, tem um certo receio pela vasta diferença do preço de um 

medicamento manipulado para um industrializado, não acreditam que possam ser 

feitos de maneira correta, por se tratar do uso manual para pesagem, manuseio 

em geral do medicamento. Mas também tem aqueles que depositam confiança 

em certa farmácia e acredita na veracidade do medicamento em si. (BONFILIO, 

Rudy 2010). 

São manipulados medicamentos que precisam de dosagens exatas e 

especificas, na maioria das vezes medicamentos que não são encontrados em 

drogarias comuns com essa dosagem especifica, desta maneira tem uma certa 

facilidade de conseguir o medicamento certo e na dosagem específica para cada 

caso em concreto. (Jornal do Brasil 2015) 



Mas está crescendo o ramo para a parte veterinária, pois auxiliam e muito 

no manuseio destes medicamentos para animais, não só cães, mas de modo 

geral os animais. Um dos motivos é por sua facilidade de não ter que fracionar tal 

medicamento para chegar na dosagem exata, outro auxilio é que as farmácias 

especificas para animais estão manipulando medicamento de formas diferentes, 

não só o convencional, no caso as capsulas, muitos são manipulados em líquidos, 

com sabores diferentes, em forma de biscoitos e afins, tudo para facilidade do 

dono e bem-estar dos animais, fazendo a aplicabilidade do medicamento na hora 

de ministrar ao animal mais fácil. (CRUZ. Andressa 2015) 

 

RESULTADOS  

 Ao analisar os medicamentos mais vendidos em uma farmácia de 

manipulação, será apresentada em seguida através de tabela, permitindo fazer 

um levantamento das doenças mais recorrentes e ainda a frequência de vendas 

de cada produto, sendo: 

 

Tabela 1: Relação dos medicamentos manipulados utilizados em cães. 

NOME DO 
MEDICAMENTO 

FRENQUENCIA DE 
VENDA 

INDICAÇÃO DO 
TRATAMENTO 

ANIMAL 

Xampu de 
clorhexidina 

4 a 5 por mês Antisséptico com 
ação antifúngica 

Cães 

Cápsulas de 
Itraconazol 

3 a 4 por mês. Micoses 
superficiais e 
sistêmicas 

Cães 

Cápsulas de 
Fluoxetina 

3 a 4 por mês  Distúrbios 
comportamentais, 
como ansiedade 

Cães 

Florais 2 a 3 por mês Distúrbios tanto 
comportamental 
como emocional  

Cães 

Xampu de 
Cetoconazol 

2 a 3 por mês Antimicótico e 
antifúngico   

Cães 

 



Xampu de clorhexidina é muito utilizado como antisséptico pois tem ação 

antifúngica, bactericida de amplo espectro e bacteriostática, com frequência de 

vendas de 4 a 5 por mês. Já as cápsulas de itraconazol são utilizadas para o 

tratamento de micoses superficiais e sistêmicas, com frequência de vendas de 3 a 

4 por mês. 

Com tal levantamento acima listado, permite que possam ser tomadas 

medidas de precauções para evitar a doença, ou seja, podem ser tomadas como 

medida preventiva como, uso de xampus adequados, banhos regulares, 

higienização, tanto dos animais em si, como os locais onde ficam, sendo a título 

de tratamento prévio a contração da doença. 

Um dos resultados de grande valia, quanto o uso de medicamentos 

manipulados, é a aplicabilidade do medicamento, que se manipula conforme o 

caso em concreto, ou seja, conforme a prescrição do médico veterinário é 

estipulada uma dosagem, uma posologia correta suficiente para a cura do animal, 

evitando exageros na medicação, nas quais podem ser prejudiciais à saúde.  

Ainda, como fruto da manipulação, o médico veterinário pode prescrever 

o medicamento com a forma mais fácil de aplicação, diminuindo o estresse ao 

animal, seja decidido pela forma liquida (via oral ou injetável), sólida (comprimido), 

ainda, a aplicação em petiscos que atraem a vontade do animal em ingerir o 

alimento que contêm o medicamento. 

CONCLUSÃO 

O uso de medicamentos manipulados vem crescendo de maneira 

acelerada, ganhando ponto por sua facilidade e também por sua particularidade 

tanto de atendimento, quando a manipulação do medicamento em si. Desta 

maneira conclui se que o uso de manipulados pode trazer vários benefícios para 

os cães, e o estudo destes dados servirá de auxílio para a investigação de quais 

as doenças mais recorrentes e em consequência ajudar a procurar uma maneira 

de se fazer este tratamento e a cura destes cães. 
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