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Na produção animal, a necessidade de inovação tecnológica para a promoção 
da saúde e do bem estar é impulsionada por vários fatores, dentre eles o de 
assegurar a sanidade animal e fornecer segurança aos consumidores. 
Estratégias inovadoras envolvendo sistemas de liberação modificada de 
fármacos têm surgido como alternativas promissoras para a terapêutica 
veterinária. Esta invenção refere-se a uma nova forma de tratamento para a 
mastite em gado leiteiro, utilizando dois tipos de nanocápsulas (NC) poliméricas 
as quais encapsularão o fármaco antimicrobiano cloxacilinabenzatina (CLOXB). 
As formulações de NC têm sido desenvolvidas para serem utilizadas em vários 
fármacos, dentre eles, o antibiótico CLOXB, no qual proporciona uma nova 
terapia para o tratamento de mastite em vacas leiteiras, evitando o inconveniente 
da utilização de altas e repetidas doses de fármacos em comparação aos 
utilizados em formulações convencionais, contribuindo assim para uma melhoria 
da qualidade do leite. Os resultados indicaram que a encapsulação do antibiótico 
CLOXB em NC mostrou-se com boa eficiência (cerca de 70%), portanto, um 
potencial carreador para esse fármaco. Nas duas formulações de NC a retenção 
do fármaco e a menor velocidade de liberação são evidentes comparadas com 
a CLOXB não carreada. Estes dados atestam a eficácia das formulações para 
liberação lenta de CLOXB em animais. Portanto, estas formulações são 
importantes porque são de baixo custo, de operações simples e não prejudicam 
o meio ambiente. 
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