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1. Resumo 

A otite externa é definida como a inflamação do conduto auditivo externo, podendo 

ocorrer de forma uni ou bilateral. O tratamento da otite externa é geralmente muito 

negligenciado, resultando em recidiva e evolução para casos crônicos, fato que leva 

a resistência bacteriana, custo de tratamento e, muitas vezes, culminam com a 

necessidade de procedimentos cirúrgicos para resolução do quadro. A própolis é 

uma substância resinosa produzida por abelhas Apis melífera e diversos estudos 

relatam as suas propriedades biológicas. Objetivou-se avaliar a própolis como 

tratamento para a otite externa em cães. Foram atendidos três cães apresentando 

otite externa bilateral e, após coleta de material, verificou-se crescimento fúngico de 

M. pachydermatis.  O tratamento preconizado foi a utilização de extrato aquoso de 

própolis. Após sete dias de tratamento houve a remissão da enfermidade. Conclui-se 

que o extrato aquoso de própolis pode ser indicado para ser utilizado no tratamento 

da otite externa em cães. 

 

2.  Introdução 

A otite é uma doença comum em cães, mas também pode estar presente em 

felinos, sendo que nestes a maior ocorrência da doença é de origem parasitária 

(BAPTISTA et al., 2010). Diversos fatores podem desencadear a inflamação da 

orelha externa, podendo ser divididos em fatores predisponentes, primários e 

perpetuantes. O diagnóstico da doença é relativamente simples com a identificação 

do agente primário causador da doença (ROSSER, 2004), sendo que de maneira 

geral o alvo terapêutico de maior importância são os microrganismos (LYSKOVA; 

VYDRZALOVA; MAZUROVA, 2007). O tratamento da otite externa é geralmente 

muito negligenciado, resultando em recidiva e evolução para casos crônicos, fato 

que leva a resistência bacteriana, custo de tratamento e, muitas vezes, culminam 

com a necessidade de procedimentos cirúrgicos para resolução do quadro 

(GRIFFIN, 2006; NASCENTE et al., 2006; LINZMEIER; ENDO; LOT, 2009). 

A ampla quantidade de plantas com propriedades farmacológicas disponíveis 

no Brasil, desperta interesse internacional, tanto científico como empresarial, quanto 

ao potencial destes compostos (COSTA-SILVA et al., 2006). A biodiversidade das 

plantas brasileiras é ampla sendo necessário explorar as diversas regiões do país 

com o intuito de se obter um mapeamento das ações farmacológicas e toxicológicas 

dos diversos biomas brasileiros (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2006). A 



própolis é um medicamento natural que vem sendo utilizado desde a antiguidade, 

sendo uma substância resinosa produzida por abelhas Apis melífera. A composição 

assim como a coloração da própolis depende da flora da região visitada pela abelha. 

Estudos mostram a grande variabilidade na sua composição (Park et al., 2002). 

Pesquisas estão realizadas avaliando a atividade desta planta frente a processos 

inflamatórios e infecciosos (Souza et al., 2013). Partindo das constatações 

apontadas do poder anti-inflamatório da própolis e não sendo encontrados na 

literatura estudos clínicos para a utilização clínica deste produto natural, busca-se a 

necessidade de preencher essa lacuna para possibilitar a utilização da própolis no 

tratamento da otite externa em cães. 

 

3. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a própolis como tratamento da otite 

externa em cães.  

 

4. Metodologia 

Foram utilizados três caninos, dois machos e uma fêmea, SRD, adultos, que 

vieram para atendimento no HEV- Hospital Escola Veterinário da Faculdade Max 

Planck, Indaiatuba/ SP. Na anamnese foi relatado que os animais apresentavam 

prurido nos condutos auditivos há mais de duas semanas. Com o auxílio do exame 

físico, foi possível avaliar parâmetros vitais de todos os animais, os quais 

encontravam em normalidade (3). Na avaliação do conduto auditivo foi utilizado 

otoscópio veterinário, sendo observada a presença de eritema, estenose e presença 

de cerúmen. Assim sendo, procedeu-se com colheita de amostras da secreção 

auricular por meio de swab estéril para cultura fúngica e realização de citologia 

(Fig.1). Na cultura fúngica houve o crescimento de Malassezia pachydermatis. Para 

tratamento foi preconizado a utilização tópica, a cada 24 horas, de solução aquosa 

de própolis durante sete dias consecutivos, sendo solicitado o retorno dos pacientes 

após o término do tratamento. 

 

5. Resultados Preliminares 

No exame clínico geral os animais apresentavam-se dentro da normalidade. 

Em relação ao exame otológico, houve melhora significativa dos pacientes com 

remissão dos sintomas e diminuição de 90% do cerúmen. Foi observado que após 



aplicação do produto, os animais apresentavam certo desconforto e prurido, que 

cessava-se após alguns minutos. 

 

 Figura 1 – Conduto auditivo esquerdo de paciente com presença de Malassezia 

pachydermatis. 

 

6. Referências bibliográficas 

1. Mueller, EN, Guiot EG, Santin, R, Meireles, MCA, Schuch, LFD, Nobre, MO. Efeito 

auxiliar do ceruminolítico na terapia tópica de cães (Canis lúpus familiaris) com otite 

externa ceruminosa. Ciência Animal Brasileira 2013; 14:59-64. 

2. Oliveira, LC, Brilhante, RSN, Cunha, MAS, Carvalho, CBM. Perfil de isolamento 

microbiano em cães com otite média e externas associadas. Arquivo Brasileiro 

Medicina Veterinária e Zootecnia 2006; 58(6):1009-1017. 

3.NASCENTE,P.S.; CLEFF, M. B.; ROSA, C. S.; SANTOS, D. V.; MEIRELES, M. C. 

A.; MELLO, J. R.B. Otite externa em pequenos animais : uma revisão.MEDVEP- 

Revista Cientifca de Medicina Veterinária- Pequenos Animais e Animais de 

Estimação,Curtitiba,v.4, n.11,p.52-59,2006. 

4. Kim,J.;CARVALHO,C.;SOUZA,A.et AL.Topical aplication of the lectin Arttin M 

accelerates wound healing in rat oral mucosa byenhancing TGF-b and VEGF 

production.WRR.,v.21,p.456-463,2013. 

 


