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Industria farmacêutica  



História da farmacologia  

Quando tudo começou? 

O que é matéria médica? 

Conhecimento das propriedades terapêuticas de 
qualquer substância utilizada para curar  

Papiro Ebers (1150 aC)  



História da Farmacologia 

Louis Pasteur (século XX) 
 
 
 

Descoberta das bactérias 

 
Quiralidade 

Talidomida 



História da farmacologia 

“Todas as substâncias são venenos; não há 
nenhum que não seja um veneno. A dose 
adequada define um veneno de um remédio”  
Paracelsus 

Paracetamol 



Farmacologia veterinária  

Definição 

Farmacologia x Terapêutica 

Estudo da fonte dos fármacos  e sua 
ação no organismo animal 

Aplicação clínica da farmacologia 
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Appelgren (2009) aponta, a preocupação 
na utilização de plantas utilizadas 
terapeuticamente em animais com base 
na experiência humana. 

Humano x Animal 



1972 

Lloyd Davis: Tempo de meia vida salicilato 

O que é tempo de meia vida? 
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 (0,8 h), (1 h), (5,9 h), (8.6 h)  



Farmacodinâmica x Farmacocinética 
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Bioquímica 

Respostas 
fisiológicas 



Charles Darwin 
 
 

Teoria da evolução 
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Farmacologia veterinária moderna  

Fluorquinolona (1987): Enrofloxacino 
 
Cefasloporina (1988): Ceftiofur 

Avermectinas (1981): Ivermectina  

Mudanças da sociedade, quais? 



Publicações em farmacologia veterinária 
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 Número de publicações por ano em farmacologia veterinária como 

relatado na Web of Knowledge entre 1960 e 2010. 



Farmacologia Moderna  
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Trabalhos publicados pelo NUPEEC realizados na Granjas 4 Irmãos na 
área de farmacologia veterinária nos anos de 2008 a 2012 

Publicações em farmacologia veterinária 
NUPEEC 
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Não relacionado 
Total 



Trabalhos desenvolvidos no NUPEEC 

(Pereira et al. 2013) 

Butafosfan 

Parâmetros metabólicos e ingestão de matéria seca de ovelhas tratadas com 
butafosfan e cianocobalamina no pós parto recente 

Ingestão de matéria seca 

NEFA e Acetona  

Glicose e Fósforo 



Trabalhos desenvolvidos no NUPEEC 

Administração pré-parto de somatotropina bovina recombinante (rbST) na 
adaptação da cetose subclínica de ovelhas e no desempenho dos cordeiros 

(Feijó et al., dados não publicados) 
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Semanas de vida 

Controle 



Prospectivas da farmacologia  

Dispositivos de microfluidos 

Nanotecnologia 

Liberação controlada 

Farmacogênomica 



Prospectivas da farmacologia veterinária 
no NUPEEC  

Inovação 
farmacêutica 



Obrigado 

“If a man will begin with 
certainties, 

he will end in doubt; if a man will 
begin with doubt, 

he will end in certainties” 


