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O médico veterinário como promotor da saúde pública levou ao desenvolvimento           
de programas de controle de doenças e então passou a desempenhar diversas            
atividades para controle, diagnóstico e vigilância em zoonoses. Entre as décadas           
de 30 e 60, houve um intenso desenvolvimento na área da saúde, sendo             
descoberto diversos agentes profiláticos e terapêuticos, e até os dias atuais o            
setor de medicamentos é o que mais se desenvolve. Enquanto os fármacos            
utilizados em terapia humana são diferenciados por tarja vermelha, com a           
inscrição “venda sob prescrição médica”, curiosamente na medicina veterinária         
algumas linhas farmacêuticas não são submetidas as mesmas exigências, como é           
o caso dos antibióticos, mesmo aqueles cujas substâncias ativas são de rígido            
controle em seres humanos. A resistência bacteriana e os impactos ambientais           
sobre o uso de medicamentos em animais, vem assumindo um papel de destaque             
na saúde pública veterinária e humana. Isso acontece porque as bactérias têm se             
tornado resistentes a cada novo antibiótico, e vem se transformando numa           
ameaça à saúde mundial, pois uma em cada cinco infecções resistentes são            
causadas por microorganismos oriundos de alimentos e animais, e essas          
infecções resistentes provocam 25% dos óbitos no mundo sendo que 45%           
acontecem nos países menos desenvolvidos. O atual desafio na saúde pública é            
preservar a eficácia e a disponibilidade dos antibióticos, por meio do uso            
responsável associado a boas práticas de prevenção. É possível reduzir a           
necessidade do uso de antimicrobianos utilizando conceitos de prevenção de          
enfermidades, assim como boas práticas de produção, higiene, biossegurança e          
programas de vacinação. De uma maneira geral é observado que existe a            
necessidade de orientação para o uso de antimicrobianos, tanto para o           
consumidor quanto para o prescritor. É de extrema necessidade que o           
profissional, ainda nos dias atuais, mediante diagnóstico das doenças e          
prescrição, alerte o tutor ou produtor sobre a importância da adoção da posologia             



recomendada e pelo respeito ao período de carência do medicamento, bem como            
a orientação na forma de descarte dos frascos e sobras, de maneira a contribuir              
para a redução da contaminação ambiental. Existe a carência na criação e            
implementação de medidas eficazes para assegurar os impactos no uso de           
medicamentos veterinários, visando o combate a resistência bacteriana. Desta         
forma recomenda-se a criação de pontos de recolhimento de frascos e           
embalagens de medicamentos, bem como a obrigatoriedade de receituário para          
compra de medicamentos veterinários em estabelecimentos comerciais pet shop’s         
e agropecuárias, de modo a inibir o amplo acesso a esses produtos, cujo uso              
indiscriminado possa colocar em risco a segurança da saúde animal e humana, e             
ainda trazer prejuízos para a saúde pública. Por fim, este trabalho teve como             
objetivo confirmar por meio de pesquisa bibliográfica a relação entre o uso correto             
dos medicamentos veterinários a resistência bacteriana e os impactos na saúde           
pública. A pesquisa foi realizada pelo método qualitativo e não empregou um            
referencial estatístico como base do processo de análise.  
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