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Introdução
O óleo de copaíba é uma mistura de óleo-resina extraída do tronco da planta Copaífera spp. em processo semelhante a extração do
látex da seringueira. O óleo tem sido utilizado como medicamento popular no norte do Brasil e quantidades crescentes vêm sendo exportadas
para diversos países da Europa e Américas (TAPPIN et al. 2004). Foi demonstrada a eficácia do óleo de copaíba como cicatrizante,
antiinflamatório, antimicrobiano e atividade gastropectiva (BASILE et. al. 1988; PEDRO JR, LEUZZI JR, SILVA, 2001). O óleo de copaíba é
composto por 11 dipertenos ácidos que variam na composição química e física dependendo da época do ano em que é efetuada a colheita
(PINTO et. al. 2000; RIGAMONTE-AZEVEDO et al. 2004). Esforços tem sido realizados para efetuar a certificação química e botânica desta
matéria prima vegetal para fins industriais (TAPPIN et al. 2004). A atividade antimicrobiana não foi testada e comparada com diferentes óleos
de copaíba.
Objetivo
Avaliar a atividade antimicrobiana de um creme à base de óleo de copaíba (Copaífera spp.) em testes de difusão em discos de papel,
em bactérias isoladas do leite de bovinos com mastite.
Metodologia
Foram enviadas 228 amostras de leite bovino com suspeita de mastite para o Centro Diagnóstico de Medicina Veterinária da UNOPAR no
período de 03/05/2008 à 18/07/2008 da região de Arapongas, para fazer análise da atividade antimicrobiana de um creme à base de óleo de
copaíba (Copaífera spp.) em testes de difusão em discos de papel em placas de ágar Müller-Hinton em bactérias que foram isoladas das
amostras. As bactérias isoladas em placas de ágar sangue foram: Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae,
Sthaphylococcus aureus, Sthaphylococcus spp, e Corynebacterium spp.. Os discos de papel utilizados para os antibiogramas foram preparados
a partir de filtros de papel Wattman e posteriormente esterilizados por calor. Com auxílio de uma pinça anatômica os discos foram levemente
comprimidos sobre a cultura em ágar Müller-Hinton. As placas foram cultivadas a 37ºC em aerobiose, por um período de 72 horas onde foi
avaliado o halo de inibição de crescimento.
Resultado
Das 228 amostras testadas, 62,72% (143/228) foram sensíveis à atividade antimicrobiana do creme, no teste de difusão de discos em
placa, sendo que, 19,74% (45/143) para Streptococcus spp., 1,75% (4/143) para Streptococcus agalactiae, 4,39% (10/143) para
Streptococcus dysgalactiae, 12,72% (29/143) para Corynebacterium spp., 18,42% (42/143) para Staphylacoccus aureus e 5,7% (13/143)
para Staphylococcus spp.. Os resultados são explicados em virtude pelo fato de ser obserevada a presença do composto beta carofileno em
100% das amostras de óleo de copaíba analisadas por Rigamonte-Azevedeo et al. (2004), e a presença deste composto em todas as amostras
sugerem ser este composto o responsável pela atividade antimicrobiana encontrada.
Conclusão
Foi observada a sensibilidade de 62,72% (143/228) das amostras de leite isoladas ao creme à base de óleo de copaíba, e podemos
constatar que a sensibilidade das bactérias do gênero Streptococcus spp. (19,74%) foi a que obteve melhores resultados.
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