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BASES DE MEDICAMENTOS PARA MASTITE MAIS VENDIDAS NA
REGIÃO DE UBERLÂNDIA

Luana de Oliveira Branco1*, Rafael de Freitas Dias1, Anna Monteiro Correia LimaRibeiro2

A mastite é um processo
inflamatório da glândula mamária, e de
todas as doenças que acometem o
rebanho leiteiro, é a que mais
compromete a qualidade do leite, e ocupa
lugar de destaque por possuir importância
econômica e para a saúde pública.
Verifica-se na atualidade que apesar da
disponibilidade de vários antimicrobianos
para tratamento da mastite, o problema de
resistência dos microrganismos a estes se
acentuou pelo uso indiscriminado e
inadequado, particularmente no Brasil.
Diante disso foi proposto como objetivo
pesquisar a respeito da procura por
medicamentos para mastite na região de
Uberlândia – MG, com o intuito de saber
quais são as bases terapêuticas utilizadas
com maior frequência. Essa pesquisa foi
realizada em oito casas agropecuárias em
Uberlândia – MG. Foram aplicados
questionários
que
contavam
com
questões relacionadas aos medicamentos
mais vendidos naqueles estabelecimentos
para o controle de mastite. Dos oito

estabelecimentos visitados, dois não se
dispuseram a responder. O medicamento
mais vendido em todas as casas
agropecuárias foi à base de sulfato de
gentamicina (50%), em segundo a base
de cefalosporinas (28,47%), seguido pelos
medicamentos a base de penicilinas
(14,28%), e os menos vendidos foram a
base de tilosina (7,14%). Todos os
medicamentos comprados não tiveram
uma prescrição de algum médico
veterinário, sendo comprados diretamente
no balcão pelo produtor rural, e na maioria
das vezes a escolha do medicamento foi
feita com base na opinião do vendedor.
Alguns medicamentos registrados como
frequentes possuem a mesma base,
sendo assim, um produtor ao trocar de
remédio
que
possui
a
mesma
sensibilidade, terá no final um resultado
ineficaz.
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