USO DO ÓLEO DE COPAÍBA (COPAÍFERA SP) EM AFECÇÕES CUTÂNEAS E OTITES
BACTERIANAS – NOTA PRÉVIA
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Introdução
O conhecimento sobre plantas medicinais simboliza muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. O
uso de plantas no tratamento e na cura de enfermidades é tão antigo quanto a espécie humana. O óleo extraído de várias espécies de Copaíba,
tem sido muito utilizado na Região Amazônica, como agente antinflamatório (principalmente tópico) e cicatrizante. Estudos realizados por
Carvalho e colaboradores (2005), e Fernandes e colaboradores (1992) concluíram que este produto também possui ação analgésica. Hoje em dia,
as aplicações medicinais do óleo de copaíba atinge todas as regiões do Brasil, sendo administrados oralmente e por aplicação tópica do óleo in
natura ou em pomadas.

Objetivo
O objetivo deste trabalho é avaliar na prática, as ações antimicrobianas da pomada de óleo de copaíba, já testadas in vitro.

Metodologia
Os animais atendidos no Hospital Veterinário passam pela triagem. Após ser comprovada a existência de lesões cutâneas nestes animais, é
feito o suabe da lesão, e encaminhado ao laboratório de Microbiologia Veterinária da UNOPAR, Arapongas, onde é feito a cultura fungica e
microbiana das lesões / otite e testado o óleo in vitro. Havendo resultado positivo para bactérias, e a presença do alo no antibiograma (para o óleo
de copaíba), os pacientes então passam a ser tratados com a pomada de óleo de copaíba fabricada por este mesmo laboratório.

Resultado
Desde junho de 2006 foram atendidos, no Hospital Veterinário da UNOPAR, campus de Arapongas, oito animais apresentando afecções
cutâneas e afecção do conduto auditivo externo. Dentre estes animais, seis apresentaram afecções cutâneas e dois apresentaram afecção do
conduto auditivo externo. Dentre os animais que apresentaram afecções cutânea, apenas três (dois felinos e um canino) foram tratados com
pomada de óleo de copaíba, e dos dois caninos com afecção do conduto auditivo externo, apenas um foi tratado com pomada de óleo de copaíba
e antifúngico, pois o mesmo apresentou cultura bacteriana e fungica positiva.

Conclusão
Pode -se notar que nenhum desses animais apresentou reação adversa ao produto. A pomada apresenta propriedades sensitivas
agradáveis, o que provocou uma boa aceitação por parte dos proprietários, além de ser um fitoterápico. Apresentou uma satisfatória ação
antimicrobiana, controlando as infecções e, alguma ação antifungica.
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