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Com nos seres humanos, 
os animais também é
suscetíveis ao desen-
volvimento de câncer. A 
oncologia veterinária tem 
se mostrado e ganhando 
destaque na rotina clínica
de animais.
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Assim como ocorre com os seres humanos, os 
animais também estão suscetíveis ao desen-

volvimento de câncer. Apesar dos números serem 
insipientes, quando comparados aos dados em 
humanos, a oncologia veterinária tem se mostra-
do uma especialidade que vem ganhando desta-
que nos últimos anos, seja pela crescente procu-
ra como também pelos avanços dos tratamentos, 
principalmente na rotina clínica de animais de pe-
queno porte, como cães e gatos.

Apesar de não existir uma base de dados tão � -
dedigna como em humanos, estima-se que o câncer 
é um dos principais motivos de óbitos em animais 
de estimação, pois observa-se uma melhora na 
qualidade alimentar dos pets e consequentemente 
um aumento na expectativa de vida. E como con-
sequência, há uma maior exposição aos demais fa-
tores, além da idade avançada, que também podem 
contribuir com o desenvolvimento de um tumor, 
como: fatores genéticos, exposição excessiva do pet 
ao sol, exposição a agentes químicos ou infecções 
virais de diferentes naturezas. Além destes, a falta 
de castração, sobretudo em fêmeas, pode levar ao 
desenvolvimento de câncer de origem hormonal.

As modalidades de tratamento do câncer em 
animais são muito semelhantes às utilizadas em 
seres humanos, como: cirurgia, quimioterapia, 
eletroquimioterapia e radioterapia,. Sendo os dois 
primeiros mais comuns e acessíveis na prática de 
rotina e a utilização de fármacos antineoplásicos é 
indicada no tratamento adjuvante, neoadjuvante, 
como modalidade única, ou ainda de forma palia-
tiva. A eletroquimioterapia consiste na associação 
dos princípios da quimioterapia convencional aos 
princípios da eletroporação, que promove o au-
mento da permeabilidade da membrana plasmáti-
ca da célula tumoral através da aplicação de pulsos 
de campo elétrico externos.
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Neste contexto, encontra-se o desenvolvimen-
to das atividades do farmacêutico oncológico no 
âmbito veterinário. Da mesma forma que ocorre 
na farmácia oncológica para humanos, o pro� ssio-
nal farmacêutico atua no gerenciamento de todo 
o ciclo da assistência farmacêutica, da seleção à 
dispensação e garantia do uso seguro dos medica-
mentos e dos produtos para a saúde nos animais. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Farmácia 
Hospitalar (SBRAFH), “a manipulação de pro-
dutos veterinários ocorre principalmente em fun-
ção da falta de medicamentos comercializados es-
pecí� cos para tratamento das diferentes espécies 
animais, mas também pode ser utilizado como 
uma alternativa para promover adesão ao trata-
mento medicamentoso, tendo em vista as peculia-
ridades de cada espécie”. 

Em 2005, mediante a Instrução Normativa 
(IN) nº 11/2005, o Ministério da Agricultura, 
Pecuá ria e Abastecimento (MAPA) estabeleceu a 
regulamentaç ã o de boas prá ticas para manipula-
ç ã o de produtos veteriná rios e, em dezembro de 
2014, o MAPA publicou a IN nº 41, que alterou a 
IN nº 11/2005, permitindo que princí pios ativos 
de uso comum para humanos e animais pudes-
sem ser manipulados no mesmo ambiente. Então, 
farmá cias que produzem preparaç õ es magistrais 
para uso humano e para uso veteriná rio necessi-

tam de autorização de ambos os ó rgã os regula-
dores, Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) e MAPA.

Levando-se em consideração que os medica-
mentos antineoplásicos utilizados são os mesmos 
de uso em humanos, � ca evidente que a manipu-
lação destes medicamentos, quando utilizados no 
tratamento dos animais, con� gura uma atividade 
do serviço de oncologia veterinária que deve � car 
a cargo exclusivo do pro� ssional farmacêutico, 
tendo em vista que a resolução do Conselho Fe-
deral de Farmácia (CFF) nº 565/2012, no artigo 
1º, determina que: “é  atribuição privativa do far-
macêutico o preparo dos antineoplásicos e demais 
medicamentos que possam causar risco ocupacio-
nal ao manipulador (teratogenicidade, carcino-
genicidade e/ou mutagenicidade) nos estabeleci-
mentos de saúde públicos ou privados.” 

Quando trazemos para a discussão, os riscos 
ocupacionais que a manipulação de medicamen-
tos antineoplásicos pode acarretar, é notório o 
desconhecimento por muitos veterinários que 
utilizam a quimioterapia de forma inapropriada, 
desconhecendo seu potencial mutagênico, terato-
gênico e carcinogênico. 

Como exemplo, temos o estudo de Pucci, Fra-
cácio e Jark (2018) que entrevistou 442 médicos 
veterinários das cinco regiões brasileiras acerca 
das práticas adotadas durante a manipulação e 
administração de quimioterapia. Os resultados 
demonstraram que muitos pro� ssionais desco-
nheciam os riscos ocupacionais inerentes aos an-
tineoplásicos, colocando em risco a própria saúde, 
assim como a dos animais e dos seus tutores.

O domínio da técnica de manipulação e dos re-
quisitos de biossegurança por parte do farmacêu-
tico permite que ele se torne um aliado do médico 
veterinário e dos demais membros da equipe na 
garantia do uso racional e seguro dos medicamen-
tos para todos os envolvidos. Desta forma, vem se 
tornando cada vez mais comum o interesse de far-
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macêuticos na atuação na oncologia veterinária e 
a conquista deste espaço para o desenvolvimento 
das atividades que lhe são pertinentes.

Apesar da resolução CFF nº 572/2013 listar 
a farmácia veterinária como especialidade far-
macêutica, reconhecendo a área como âmbito de 
atuação pro� ssional, um grande desa� o enfrenta-
do pelos farmacêuticos que desejem atuar na on-
cologia veterinária é a falta de formação especí� ca 
neste seguimento. Embora, alguns cursos de gra-
duação disponibilizem oportunidade de estágios, 
desenvolvimento de projetos de pesquisa, para 
que futuros pro� ssionais possam iniciar o contato 
com o campo de atuação da Farmácia Veterinária.

Por isso, percebe-se a necessidade de criação de 
cursos de pós-graduação que contemplem tanto 
a logística hospitalar quanto a farmacologia e te-
rapêutica veterinária voltados para o pro� ssional 
farmacêutico. Importante lembrar que, de acordo 
com a resolução CFF nº 640/2017, para que o far-
macêutico atue na oncologia é necessário realizar 
comprovação de titulação mínima na área. Por-
tanto, a formação básica de um farmacêutico on-
cológico veterinário, poderia ser construída com 
a complementação de ambas as especializações, 
para que possa contribuir plenamente como parte 
da equipe multidisciplinar que atua em torno da 
saúde e bem-estar animal. K
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