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Dentro da fazenda já é costume planejar a criação de animais,

armazenamento adequado, pois são produtos que podem

pensar na nutrição e garantir o melhoramento genético. E

deteriorar e perder a eficácia se forem guardados de forma

por vezes, ao dar atenção apenas a estes quesitos, será que

errada. Neste caso, além do prejuízo de perder o medica-

não nos esquecemos de nada dentro da propriedade?

mento ou vacinas compradas, há ainda o risco de perder

Talvez um pequeno detalhe possa ser peça fundamental

animais ou um rebanho inteiro, por uma questão apenas de

para o bom andamento da fazenda. Estamos falando da far-

organização.

mácia veterinária. Isso faz parte da gestão agropecuária,
tão necessária para se destacar com produtos de qualidade,

ONDE MONTAR?

livre de resíduos e para se diferenciar e se profissionalizar no

• Próximo às instalações de manejo dos animais.

mercado, seja ele qual for.

• De preferência, possuir uma farmácia central e outras menores

Pensando na atividade como um todo, sabemos que o produtor depende diretamente da boa saúde dos animais para
obter o retorno econômico desejado. E para garantir que

que facilitem o atendimento rápido do animal nos currais.
• Ambiente fresco, protegido da luz e umidade. Escolha um local
limpo e distante de fontes excessivas de calor.

as doenças fiquem bem longe do rebanho, é necessário ter
em mãos um manejo sanitário bom, uma assessoria veteri-

COMO ORGANIZAR OS MEDICAMENTOS?

nária e sempre que necessário, o uso de medicamentos para

• Para facilitar a organização, devemos sempre pensar em

controlar ou prevenir enfermidades, surtos e mortes. Estes

separar os produtos por categoria, colocando aqueles que

medicamentos e vacinas precisam sempre ter um local de

tem a mesma função juntos. Ou seja, antibióticos com anti-

bióticos, carrapaticidas com carrapaticidas.

Estes tipos de produtos, além de poderem contaminar os medica-

• Identificar as prateleiras e fileiras de medicamentos, per-

mentos e vacinas, podem causar acidentes graves, como por exemplo,

mitindo que as pessoas tenham acesso ao medicamento

se um produto que não é medicamento for aplicado num animal por

que procuram com facilidade. Use etiquetas para facilitar

engano, as consequências podem ser irreversíveis. Além da desorga-

a organização das prateleiras.

nização que isso gera dentro da propriedade.

• Coloque sempre os que tem o prazo de validade mais

Alguns medicamentos ou vacinas precisam de refrigeração adequada,

próximo na frente. Assim você consegue usar os que estão

normalmente entre 2ºC e 8ºC. Neste caso, será necessário ter um

mais perto de vencer, evitando prejuízos e desperdícios.

refrigerador dentro da sala onde ficará a farmácia. Também é preciso

• Durante a organização, descarte qualquer medicamento

ter termômetros dentro do refrigerador para aferição da tempera-

que já esteja vencido. Medicamentos vencidos podem

tura diariamente. Pois qualquer alteração que saia da temperatura

trazer riscos à saúde animal.

recomendada pelo fabricante poderá diminuir a eficácia do produto,

Alguns medicamentos não podem ficar em falta na sua far-

principalmente em se tratando de vacinas. Se elas congelarem ou

mácia. Por isso é importante que sempre tenha uma pessoa

esquentarem poderão causar problemas (reações nos animais e falhas

responsável pelo controle do estoque e pela observação e

vacinais). Também é indicado manter caixas de isopor ou caixas térmi-

retirada daqueles medicamentos que já venceram. Confira se

cas, além de gelos para quando for levar um medicamento até o pasto,

sua farmácia possui os seguintes medicamentos:

curral ou onde o animal estiver.
A organização correta da farmácia veterinária permite ver quais medi-

CHECKLIST

camentos estão disponíveis, os que estão dentro do prazo de validade,
evitando até mesmo, estoque duplicado ou falta de medicamentos em
uma situação de emergência. A preocupação com a saúde dos animais

Antibióticos
Anti-inﬂamatórios

deve ser constante na propriedade, justamente porque a falta de um
medicamento pode ser crucial na vida ou morte do animal. A rapidez
no tratamento depende também de uma boa organização rural.

Soros
Vitaminas
Antitóxicos
Antídotos (envenenamentos, acidente com
cobra, intoxicação)
Carrapaticidas/Bernicidas/Mosquicidas
Vermífugos
Antissépticos
Produtos curativos (gaze, álcool, iodo,
esparadrapo, bandagem)

DICAS
• Planeje e elabore seu calendário de produção da
fazenda. Assim você poderá ter maior conhecimento
sobre os medicamentos que deverá comprar e
deverá ter em estoque em cada época.
• Possua bons fornecedores
• Realize as compras com antecedência, isso garante
um preço mais negociável e além disso, os animais
não poderão esperar a compra e envio do
medicamento, caso seja uma emergência.
• Tenha um veterinário de conﬁança. Ele será o
responsável por indicar, orientar, tratar e assistir aos
animais.
• Tenha um sistema de controle interno de compra e
saída de medicamentos (ﬁchas, documentos).

Uma farmácia veterinária deve funcionar dentro da proprie-

Montar e organizar a farmácia é imprescindível para que todas

dade apenas para armazenar medicamentos e vacinas. Ou

os objetivos dentro da produção sejam bem alcançados. Assim,

seja, não se deve guardar outros tipos de produtos no mesmo

é possível garantir o tratamento adequado dos animais, sem

local, como por exemplo:

correr risco de utilizar medicamentos errados, desperdiçar produtos, jogar fora ou comprar estoque duplicado. Faz bem para os
animais, faz bem para o bolso também do produtor.
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