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RESUMO  

Atualmente, com a expansão agronegócio e clínicas veterinárias, a 

demanda por medicamentos e cosméticos de uso veterinário vem 

aumentando e o farmacêutico tornou-se um grande aliado do médico 

veterinário. Com esse crescimento, veio a necessidade de inovação 

tecnológica de produtos, inclusive no setor dermatológico, para 

animais de pequeno e grande portes. As famílias atuais têm 

integrado seus animais de estimação como membros da mesma, 

compartilhando muitas vezes os mesmos ambientes, seja um 

cômodo da casa ou a cama do tutor. Configuram um novo grupo de 

clientes com necessidades peculiares, norteadas por raça, porte, 

espécie, ou até mesmo necessidades especiais de higiene. Sendo 

assim, o melhoramento farmacotécnico, bem como o 

desenvolvimento de novas tecnologias em produtos farmacêuticos, 

seja na área de medicamentos ou cosméticos, têm crescido 

exponencialmente na última década e serviu de subsídio para 

despertar o interesse em desenvolver este trabalho o qual segue  

todas as orientações e normas previstas na Instrução Normativa nº 

13 de 03/10/2003, do Regulamento de Boas Práticas de Fabricação 

de Produtos de Uso Veterinário. 

INTRODUÇÃO  

Segundo dados obtidos na última PNS (pesquisa nacional de 

saúde), realizada em 2013 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), o Brasil é um país com um número 

expressivo de animais de estimação, especificamente cães e gatos, 

que somam um número grandioso e consideravelmente maior 

quando comparado ao número de crianças (IBGE, 2015). Hoje, o 

Brasil tem mais de 100 milhões de pets, entre cães, gatos, peixes, 

aves e outros, e divide com o Japão a posição de segundo maior 

mercado do mundo em produtos e serviços na área (ABINPET 

2016).  
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O mercado de manipulação de produtos veterinários para pets 

permanece em plena expansão no Brasil e o investimento em 

desenvolvimento farmacotécnico de medicamentos e cosméticos 

para higiene, beleza e bem-estar animal vêm de encontro às 

necessidades apontadas por médicos veterinários para possibilitar 

maior autonomia ao tutor no tratamento e cuidados dos pets. O 

melhoramento farmacotécnico, bem como o desenvolvimento de 

novas tecnologias em produtos farmacêuticos, seja na área de 

medicamentos ou cosméticos, têm crescido exponencialmente na 

última década (ABINPET 2016)  

OBJETIVO  

 Realizar o levantamento de dados para direcionamento do projeto de 

iniciação científica e desenvolver uma formulação de um produto 

cosmético para uso externo para aplicação em animais de pelagem 

clara. 

METODOLOGIA 

 Revisão bibliográfica de artigos científicos e regulamentos técnicos, 

pesquisa de mercado magistral veterinário e produtos 

industrializados disponíveis no mercado pet. 

Manipulação de fórmulas semissólidas em base dermocosméticas 

adequadas 

 DESENVOLVIMENTO   

 O Mercado PET oferece uma grande diversidade de produtos 

cosméticos com bases farmacotécnicas muito simples, porém sem a 

variedade da aplicabilidade. Muitos animais de pelagem clara e mais 

especificamente os de pelagem branca acabam utilizando produtos 

em grande quantidade para promover a adequada limpeza de seus 

pelos, quando poderíamos lançar mão de recursos que já são 

empregados na cosmética humana e que através de pesquisas da 

literatura não encontrou-se nenhuma citação de contraindicação 
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para uso veterinário.  Durante a pesquisa algumas necessidades 

foram mais evidentes, como o alvejamento da pelagem do animal 

sem qualquer risco para sua saúde e bem-estar do mesmo. Inclui-se 

neste alvejamento a limpeza após cirurgia para retirada de resíduos 

de antissépticos como Iodo, ou mesmo de manchas que podem ser 

causadas pela presença de sangue ou outras sujidades cotidianas.  

RESULTADOS PRELIMINARES  

  Realizamos o levantamento dos insumos necessários para o 

desenvolvimento de um produto que assemelhe-se ao 

desamarelador de cabelo humano, que não tenha um alto valor 

agregado, mas que possa associar a tecnologia farmacêutica em 

sua produção, proporcionando ao tutor do animal maior facilidade de 

aplicação do produto e resultado satisfatório. 

  Ativos com ações farmacológicas interessantes como extratos 

de calêndula e camomila estão sendo pesquisados para também 

serão incorporados ao produto e reduzir a possibilidade de 

sensibilização cutânea, bem como promover o tratamento de tecidos 

já sensibilizados por alguma patologia prévia.  
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