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Desafio e oportunidade
A assistência farmacêutica vai além da medicina humana. 

A medicina veterinária também é pode ser um objetivo dos 
farmacêuticos magistrais que estiverem dispostos a superar 
seus desafios.

Fornecer medicamentos que sejam adequados ao 
comportamento e à fisiologia do animal é fundamental 
para adesão ao tratamento. 

Os biscoitos veterinários são uma forma de facilitar a 
administração de medicamentos para animais. 

Neste e-book vamos apresentar uma ferramenta que vai 
auxiliar você no preparo e dispensação destes biscoitos, 
facilitando a administração por parte do cuidador do 
animal e a adesão do animal ao tratamento



Desafio do preparo
O preparo de biscoitos veterinários traz uma série 

de desafios para o farmacêutico magistral. 

A primeira delas é a escolha do excipiente, que 
deve considerar a espécie do animal, seu porte e 
idade. Biscoitos mais macios são adequados para 
animais idosos, enquanto que os mais crocantes são 
ideais para animais mais jovens. 

O tamanho também é importante pois animais 
menores necessitam de biscoitos menores para 
facilitar a deglutição, visto que a maioria dos animais 
de estimação não mastiga o alimento tão 
extensamente quanto fazem os humanos. 



O molde da Ideal
O molde para biscoitos da Ideal equipamentos 

facilita o preparo destas formas farmacêuticas pois 
foi projetado para atender aos principais requisitos 
destas formas

 Possui dois tamanhos, proporcionando 
adequação das doses conforme o porte do 
animal. 

 Permite que o próprio molde seja utilizado 
como material de acondicionamento, 
unitarizando as doses e evitando que os biscoitos 
esfarelem o quebrem durante o manuseio e 
administração.



Técnica de Preparo

A técnica de preparo dos biscoitos veterinários é 
composta de quatro etapas:

1) Preparo da base

2) Calibração do molde

3) Preparo da massa moldável contendo o 
fármaco

4) Moldagem

Nas próximas páginas explicaremos como 
proceder em cada etapa



Base de biscoitos macios
Formulação
para obter 100 g de biscoitos

 Ração: 70 g*

 Farinha de trigo integral: 15 g

 Glicerina: 10 g

 Aromatizante: 5 g **

 Sol. Hidroalcoólica 50% p/p: qs

Técnica de preparo

1) Em gral de porcelana, triture os componentes, 
até que passem por um tamis 60.

2)  Adicione a glicerina e misture até que todo o 
pó esteja “umedecido” por igual.

3)  Se necessário passe o pó por um tamis 20. A 
mistura pode ficar granulada.

4)  Adicione aos poucos a solução hidroalcoólica, 
até que se forme uma massa friável.

5)  Proceder à calibração dos moldes e 
posteriormente ao preparo dos medicamentos, 
conforme descrito mais à frente.

Uso: Esta base para biscoitos é relativamente friável e se parte com relativa facilidade. 
É indicada para animais jovens, idosos ou com dificuldade na mastigação.

Observações: 
* Escolher uma ração de boa qualidade ou a que o animal já está acostumado a comer.
** Sugerimos o uso de aromas de carne, fígado, frango e toucinho defumado para cães e gatos. 
Aroma de peixe é adequado para gatos. Aromas de frutas (banana, mamão) e legumes são 
adequados para primatas, répteis e roedores



Base de biscoitos compactos
Formulação
para obter 100 g de biscoitos

 Ração: 70 g*

 Amido de milho: 20 g

 Glicerina: 5 g

 Aromatizante: 5 g **

 Sol. Hidroalcoólica 50% p/p: qs

Técnica de preparo

1) Em gral de porcelana, triture os componentes, 
até que passem por um tamis 60.

2)  Adicione a glicerina e misture até que todo o 
pó esteja “umedecido” por igual.

3)  Se necessário passe o pó por um tamis 20. A 
mistura pode ficar granulada.

4)  Adicione aos poucos a solução hidroalcoólica, 
até que se forme uma massa friável.

5)  Proceder à calibração dos moldes e 
posteriormente ao preparo dos medicamentos, 
conforme descrito mais à frente.

Uso: Esta base para biscoitos é friável, mas não se parte tão facilmente, apresentando 
consistência crocante. É indicada para animais jovens ou adultos saudáveis.

Observações: 
* Escolher uma ração de boa qualidade ou a que o animal já está acostumado a comer.
** Sugerimos o uso de aromas de carne, fígado, frango e toucinho defumado para cães e gatos. 
Aroma de peixe é adequado para gatos. Aromas de frutas (banana, mamão) e legumes são 
adequados para primatas, répteis e roedores



Calibração do Mole
O molde é calibrado uma única vez para cada molde e cada tipo de base:

1) Preparar o molde do biscoito veterinário medicamentoso e certificar-se 
de que as cavidades estejam limpas e secas.

2) Preparar uma quantidade de base para biscoitos veterinários para 
preencher entre 10 e 20 cavidades.

3) Com auxílio de uma espátula, introduzir a mistura no molde e retirar o 
excesso, se necessário.

4) Aguardar a mistura secar ou endurecer, de modo que possa ser retirada 
dos moldes. Este processo pode ser feito em ambiente seco, à temperatura 
ambiente ou na estufa a 30-40ºC durante 20 a 30 minutos.

● Em alguns casos é necessário fazer uma pré moldagem, remover cuidadosamente 
os biscoitos do molde e secá-los na estufa.

5) Remover os biscoitos veterinários medicamentosos e pesar.

6) Dividir o peso total pelo número de biscoitos preparados para obter o 
peso médio de cada biscoito. Utilizar o peso como um valor de calibração 
para este molde e para este lote de base.



Preparo do medicamento
1) Calcular a quantidade de base a ser utilizada. A quantidade de base será dada por: PB = PM – PF, onde PM é o peso 

médio do molde calibrado; PF é o peso do fármaco e PB é o peso da base.

2) Para garantir um produto adequado e palatável  o peso do fármaco deve ser de no máximo 20% do peso médio do 
molde.

3) Calcular a quantidade necessária de cada componente de acordo com a quantidade total a ser preparada.

4) Pesar os componentes da base (PB), exceto a solução hidroalcoólica.  Devido ao processo de secagem, a solução 
hidroalcoólica não entra no cálculo. 

5) Pesar os componentes ativos. 

6) Devido às perdas, recomenda-se calcular uma quantidade suficiente de ativos e de base, para preparar 1 biscoito a mais.

7) Triture o fármaco até que passe por um tamis número 60. 

8) Em um gral, levigue os fármacos na glicerina. 

9) Utilizando um gral com pistilo ou um misturador sem trituração, adicione a base geometricamente e misture bem.

10) Adicione então a solução hidroalcoólica até que se forme uma massa friável.

11) Usando uma espátula, coloque a mistura no molde pressionando até que fique completamente preenchido.

12) Aguardar a mistura secar ou endurecer, de modo que possa ser retirada dos moldes. Este processo pode ser feito em 
ambiente seco, à temperatura ambiente ou na estufa a 30-40ºC durante 20 a 30 minutos. Em alguns casos é necessário 
fazer uma pré- moldagem e depois, remover cuidadosamente os biscoitos do molde e secá-los na estufa

13) Uma vez secos, os biscoitos podem ser dispensados nos próprios moldes, em uma caixinha de papelão específica. Esta é 
uma vantagem adicional dos moldes da Ideal Equipamentos. 

14) Estas preparações devem ser armazenadas ao abrigo do calor e fora do alcance das crianças, preferencialmente sob 
refrigeração. Elas devem ser protegidas de umidade extrema. 
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