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Introdução

Óleos essenciais são substâncias voláteis extraídas 
de plantas aromáticas, constituindo matérias-primas de 
grande importância para as indústrias cosmética, 
farmacêutica e alimentícia [1]. Segundo Carson [2], tais 
óleos além de suas propriedades terapêuticas 
comprovadas ainda apresentam uma atividade 
antimicrobiana contra um grande número de bactérias 
incluindo espécies resistentes aos mesmos.

A otite é a inflamação dos condutos auditivos que 
podem estar associadas à presença de microganismos
como Staphylococcus e Malassezia pachydermatis, 
sendo classificada conforme sua localização em 
externa, média e interna [3]. Greene et al. [4] 
afirmaram que a otite externa resulta de qualquer 
inflamação do conduto auditivo externo, com 
numerosos agentes etiológicos envolvidos e fatores 
predisponentes que se relacionam com a infecção em 
cães. 

A integridade da pele ou tecido constitui a principal 
barreira contra a invasão bacteriana no conduto 
auditivo, e sua destruição resulta na exposição do 
tecido subjacente, podendo favorecer o 
desenvolvimento de microrganismos. Estes apresentam 
resistência a múltiplos antimicrobianos, fato que, 
associado ao baixo poder aquisitivo de grande parte da 
população, incentiva a busca de terapêuticas 
alternativas no combate a esses patógenos. Durante um 
longo período de tempo, plantas têm sido avaliadas 
como fonte de produtos naturais para conservar a saúde 
humana e animal, especialmente nas últimas décadas, 
com estudos intensivos para terapia natural. A aroeira 
(Schinus terebinthifolius, Raddi) é uma planta da 
família Anacardiaceae amplamente utilizada no 
Nordeste brasileiro para fins medicinais como o 
tratamento de diversas infecções. Várias substâncias 
presentes no extrato desta planta apresentam ação 
antimicrobiana e antiinflamatória, tendo sido 

demonstrada, in vitro, atividade contra diversas 
espécies de bactérias e fungos [5].

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito 
inibitório do óleo essencial, extraído das folhas da 
aroeira, sobre os microrganismos presentes nos casos 
de otite em cães atendidos no Hospital Veterinário da 
UFRPE.

Material e métodos

O experimento foi realizado no Hospital Veterinário 
da UFRPE, sendo utilizados 20 animais provenientes 
da Região Metropolitana do Recife, de ambos os sexos, 
de diversas raças e idade variando de dois meses a onze 
anos, acometidos por otite externa. Estes animais foram 
divididos em quatro grupos ao acaso para 
direcionamento entre os tratamentos propostos
(tratamento à base de óleo de aroeira à 0,1%, 0,5%, 1% 
e um último grupo tratado apenas com etanol P.A.).

Anteriormente ao tratamento foi realizada limpeza 
do conduto auditivo de cada animal, dos quais foram 
coletadas três amostras de secreção otológica, em 
momentos distintos. A primeira delas antes da limpeza 
otológica(T0), a segunda após a limpeza(T1), e a 
última após o 8° dia de tratamento(T2). As amostras 
foram encaminhadas ao Laboratório de Doenças 
Infectocontagiosas dos Animais Domésticos 
(Bacterioses) da UFRPE para a realização de exame 
direto e cultura.

Os tratamentos basearam-se na aplicação de oito 
gotas (160µl) do fitoterápico por via otológica, a cada 
12 horas, durante oito dias. Ao final do procedimento 
de coleta do material biológico, foi fornecido aos 
proprietários o óleo essencial diluído de acordo com o 
grupo a que pertenciam, assim como as devidas 
instruções sobre a aplicação tópica do produto e as 
medidas de armazenamento do óleo essencial de 
aroeira, para a realização do tratamento na residência 
do animal. Durante a realização do projeto, todos os 
grupos receberam tratamento alopático adequado para 



minimizar a dor causada pela enfermidade, para tanto 
foi administrado antiinflamatório não esteróide [3]. 
Resultados

A totalidade da amostra apresentou resultado 
positivo para cultura bacteriana na 1ª coleta (T0). No 
estudo microbiológico através da cultura (Tabela 1), foi 
possível isolar 37 cepas no primeiro momento. Destas, 
foram identificadas dez espécies, sendo uma 
classificada como levedura e as demais como bactérias. 
Das 37 cepas isoladas, o Staphylococcus spp. foi a de 
maior incidência (21,6%) seguida pelo 
Corynebacterium sp. com o percentual de isolamento 
de 18,9%, e a levedura Malassezia pachydermatis com 
16,2%. As bactérias que apresentaram menor 
incidência foram Shigella sp. e Escherichia coli, sendo 
ambas isoladas em apenas 5,4% das amostras.

Na segunda etapa da coleta (T1) após a limpeza, 
foram isoladas 30 cepas, sendo os microrganismos mais 
evidentes: Staphylococcus spp. (26,7%), seguido de 
Corynebacterium sp. e Pseudomonas sp. com igual 
percentual de 16,7%. O Enterobacter aerogenes foi o
que apresentou menor percentual (3,3%). 

Na terceira etapa do experimento (T2), oito dias 
após o tratamento, foram isoladas apenas 25 cepas de 
microrganismos, continuando Staphylococcus spp. 
como o mais isolado (28,0%). Em contra partida os 
agentes menos prevalentes foram Malassezia 
pachydermatis e Enterobacter aerogenes, ambos com
um percentual de 4,0%.

A Escherichia coli após a lavagem otológica, não foi 
mais isolada na 2ª e 3ª coletas.

Os microrganismos Staphylococcus intermedius, 
Streptococcus sp. e Malassezia sp. são considerados 
integrantes da microbiota normal, assim como agentes 
potencialmente patogênicos em animais sem otite 
externa, pois quando o microambiente do meato 
acústico externo se altera, favorece a reprodução dos 
mesmos, resultando em uma infecção [6][7].

As freqüências para o isolamento de M. 
pachydermatis no meato acústico externo de animais 
com otite variam de 3% a 78% [8][7][9][11]. Nas 
infecções crônicas, são relatados principalmente os 
Streptococcus β-hemolíticos, Escherichia coli e 
Bacillus spp. e menos freqüente relatado está o 
Streptococcus spp. [10].

No Quadro 1, observa-se que no GRUPO A, quatro 
dos cinco pacientes não apresentaram resultado 
satisfatório ao tratamento com fitoterápico. Apenas o 
quarto paciente, que apresentou no T0 e T1 infecção 
por Proteus sp., mostrou como resultado do exame 
microbiológico do T2 ausência de microrganismos.

 Nos animais do GRUPO B, observou-se o mesmo 
resultado numérico. O quarto paciente, acometido por 
infecção otológica causada por Corynebacterium sp. e 
Staphylococcus spp., após lavagem do conduto 
auditivo apresentou apenas cepas de Staphylococcus 
spp., que após o tratamento foram eliminadas.

Dos animais do GRUPO C, três dos cinco pacientes 
não apresentaram cura microbiológica, entretanto, o 
primeiro (acometido inicialmente por Malassezia sp. e
Proteus sp.) e o terceiro (acometido por Malassezia sp. 

e  Staphylococcus spp.) obtiveram eliminação de seus 
respectivos agentes infecciosos em T2.

Observa-se que, mesmo nos animais nos quais os 
agentes infecciosos não foram eliminados após o 
tratamento com o óleo essencial de aroeira, houve
redução da sintomatologia clínica apresentada 
inicialmente, como dor, prurido e secreção, o que 
condiz com as propriedades antimicrobianas e 
antiinflamatórias do fitoterápico, comprovadas em 
estudo realizado por PRASHAR et al [5].

Os resultados da 3ª coleta sugerem que o óleo 
essencial de aroeira apresenta um potencial inibitório 
frente a alguns agentes etiológicos prevalentes na 
infecção otológica. Na concentração a 0,1% teve efeito 
antibacteriano contra Proteus sp., à 0,5% contra 
Staphylococcus spp. e na concentração de 1% contra 
Malassezia sp., Staphylococcus spp. e Proteus sp.

É importante ressaltar que os dados obtidos neste 
experimento, ainda são insuficientes para comprovar a 
eficiência do óleo essencial de aroeira no tratamento 
das otites externas caninas, sendo imprescindível a 
realização de novas pesquisas utilizando maiores
concentrações do fitoterápico, assim como a avaliação 
de grupos amostrais numericamente superiores.
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Tabela 1. Descrição dos agentes patogênicos encontrados nas três coletas de material otológico dos animais 
utilizados no experimento no Hospital Veterinário do DMV da UFRPE no período de agosto de 2008 a julho de 
2009.

1ª Coleta 2ª Coleta 3ª Coleta
Agentes

n % n % n %

Corynebacterium sp. 7 18,9 5 16,7 5 20,0
Staphylococcus spp 8 21,6 8 26,7 7 28,0
Shigella sp 2 5,4 2 6,7 2 8,0
Malassezia sp. 6 16,2 3 10,0 1 4,0
Escherichia coli 2 5,4 0 0,0 0 0,0
Proteus sp. 3 8,1 2 6,7 0 0,0
Pseudomonas sp. 4 10,8 5 16,7 5 20,0
Enterobacter aerogenes 1 2,7 1 3,3 1 4,0
Streptococcus sp. 4 10,8 4 13,3 4 16,0
Total 37 100,0 30 100,0 25 100,0

Paciente Resultado da 1ª Coleta (T0) Resultado da 2ª Coleta (T1) Resultado da 3ª Coleta (T2)

1 Corynebacterium, Staphylococcus Corynebacterium, Staphylococcus Corynebacterium, Staphylococcus

2 Shigella sonnei Shigella sonnei Shigella sonnei

3
Malassezia, Corynebacterium, 

Staphylococcus, 
Ercherichia coli

Corynebacterium, Staphylococcus Corynebacterium, Staphylococcus 

4 Proteus Proteus Ausência de microorganismos

G
R

U
P

O
 A

5 Malassezia, Streptococcus  Streptococcus  Streptococcus

1 Pseudomonas Pseudômonas Pseudomonas

2 Shigella sp Shigella sp Staphylococcus, Shigella sp

3 Staphylococcos Staphylococcos Staphylococcos

4 Corynebacterium, Staphylococcus Staphylococcus Ausência de microorganismosG
R

U
P

O
 B

5
Malassezia, 

Enterobacter aerogenes, Proteus.

Malassezia, 
Enterobacter aerogenes, 

Pseudomonas

Malassezia, 
Enterobacter aerogenes, 

Pseumonas

1 Malassezia, Proteus Malassezia, Proteus Ausência de microorganismos

2
Ercherichia coli,

Streptococcus
Streptococcus Streptococcus

3 Malassezia, Staphylococcus Malassezia, Staphylococcus Ausência de microorganismos

4 Streptococcus Streptococcus StreptococcusG
R

U
P

O
 C

5 Corynebacterium, Pseudomonas Pseudomonas Pseudomonas

1 Staphylococcus Staphylococcus Staphylococcus

2
Malassezia,

Corynebacterium, Staphylococcus
Corynebacterium, Staphylococcus Corynebacterium, Staphylococcus

3 Corynebacterium, Streptococcus Corynebacterium, Streptococcus Corynebacterium, Streptococcus

4 Pseudomonas Pseudomonas Pseudomonas

G
R

U
P

O
 D

5
Corynebacterium, Staphylococcos,

Pseudomonas
Corynebacterium, Staphylococcos,

Pseudomonas
Corynebacterium, Staphylococcos,

Pseudomonas

QUADRO 1 – Descrição dos agentes patogênicos encontrados nas três coletas de material otológico dos animais utilizados     
no experimento no Hospital Veterinário do DMV da UFRPE no período de agosto de 2008 a julho de 2009.


