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Resumo

GRANDI, Juliana. Atividade antimicrobiana in vitro de extrato aquoso de alho (Allium
sativum L.) frente a microrganismos isolados de casos de otite externa em cães. 2018. 34f.
Dissertação (Mestrado em Ciências) - Curso de Pós-Graduação em Produção e Sanidade
Animal, Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Instituto Federal Catarinense,
Concórdia, 2018.
A otite externa em cães é um processo inflamatório que atinge o conduto auditivo externo e
apresenta elevada casuística na clínica médica veterinária de pequenos animais. O
tratamento tem sido desafiador, já que essa enfermidade possui etiologia multifatorial,
incluindo fatores primários, predisponentes e perpetuantes. Os fatores perpetuantes
incluem as bactérias Staphylococcus coagulase positiva e a levedura Malassezia
pachydermatis. Atualmente, a resistência microbiana aos medicamentos convencionais é um
agravante no quadro dessa enfermidade. Nesse caso, o uso de plantas com potencial
medicinal, como o Allium sativum L., devem ser consideradas como parte da terapêutica.
Portanto, este estudo objetivou avaliar o potencial antimicrobiano in vitro do extrato aquoso
de alho frente a microrganismos isolados a partir de casos de otite externa em cães. Para
realização desse estudo, utilizou-se dez isolados de Staphylococcus coagulase positiva e doze
de Malassezia pachydermatis processadas na rotina diagnóstica do Laboratório de
Microbiologia do Instituto Federal Catarinense, Campus Concórdia. Para produção do
extrato aquoso de alho foi adquirido material vegetal de distribuidor comercial. Para
realização dos testes in vitro utilizou-se a técnica de microdiluição em caldo com objetivo de
obter a concentração inibitória mínima (CIM) bacteriana e fúngica, além da concentração
fungicida mínima (CFM). O extrato aquoso de alho inibiu o crescimento de todos os isolados.
A CIM dos isolados bacterianos variou de 93,75 a 375mg/mL e dos isolados fúngicos variou
de 5,86 a 46,87mg/mL. Já a CFM variou de 5,86 a 375mg/mL. Conclui-se que o extrato
aquoso de alho apresenta atividade antimicrobiana in vitro frente aos principais
microrganismos isolados a partir de casos de otite externa canina.
Palavras-chave: otopatia; planta; resistência microbiana; Staphylococcus coagulase positiva;
Malassezia pachydermatis.

Abstract

GRANDI, Juliana. In vitro antimicrobial activity of garlic (Allium sativum L.) aqueous extract
against microorganisms isolated from external otitis in dogs. 2018. 34f. Masters
dissertation (Master in Science) – Post-graduation in Animal Production and Health; Prorectory of Research, Post-graduation and Innovation; Federal Institute (Santa Catarina State),
Concórdia, Brazil, 2018.
External otitis is an inflammatory process that involves the external auditory canal, with high
prevalence in small animals’ veterinary medicine. Treatment has been difficult, due its
multifactorial etiology represented by primary, predisposing and perpetuating factors.
Infectious agents as coagulase positive Staphylococcus (CPS) and Malassezia pachydermatis
(M. pachydermatis) are examples of perpetuating factors. Actually, the microbial resistance
to conventional drugs represents an aggravating process on this disease. In this case, the use
of plants with medicinal properties, as garlic (Allium sativum L.) may be considered as part of
therapeutically measures. Thus, the objective of the present study was to evaluate the in
vitro antimicrobial potential of garlic aqueous extract against microorganisms isolated from
external otitis in dogs. For this purpose, it were used 10 CPS and 12 M. pachydermatis
strains, obtained from Laboratory of Veterinary Microbiology of Federal Institute (Santa
Catarina State), Concórdia, Brazil. These strains were isolated from canine external otitis and
belonged to the lab’s bacteriotheca. For aqueous extract production, the garlic samples were
obtained from a commercial distributor. The microdilution technique was used for Minimum
Inhibitory Concentration (MIC) evaluations, for both bacterial and yeast. The Minimum
Fungicide Concentration (MFC) was evaluated for M. pachydermatis. The garlic aqueous
extract inhibited the growth of all isolates. The MIC values against bacterial and fungi
isolates ranged from 93.75 to 375mg/mL, and from 5.86 to 46.87mg/mL, respectively. The
MFC ranged from 5.86 to 375mg/mL. It was possible to conclude that the garlic aqueous
extract presents in vitro antimicrobial activity against the main microorganisms isolated from
external otitis in dogs.
Keywords: otopathy; plant; microbial resistance; coagulase positive Staphylococcus;
Malassezia pachydermatis.
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1

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA E ESTADO DA ARTE

A otite externa canina é uma inflamação aguda ou crônica que acomete o canal
auditivo externo do ouvido, sendo uma doença relativamente comum em cães. Devido
a complexidade da sua etiopatogenia, que envolve um alto número de fatores capazes
de causar ou contribuir para o seu desenvolvimento, o diagnóstico torna-se, muitas
vezes, um desafio para o médico veterinário. Os fatores que levam ao aparecimento
dessa afecção inflamatória podem ser classificados como primários, predisponentes e
perpetuantes (Rosychuk & Luttgen, 2004).
Os fatores primários são responsáveis por iniciar uma inflamação em orelhas
normais, com destaque para as hipersensibilidades (Patel & Forsythe, 2010). Todavia,
corpos estranhos, ectoparasitas, doenças autoimunes, otite idiopática inflamatória,
distúrbios das glândulas sebáceas e neoplasias também podem desencadear essa
otopatia (Rosser, 2004).
A etiologia da otite externa em cães pode ser determinada por causas capazes
de tornarem o ouvido externo mais suscetível, colocando o animal em um maior risco
de desenvolver a doença. Esses fatores são conhecidos como predisponentes e
compreendem elevações de umidade e temperatura dentro do canal auditivo,
conformações anatômicas do conduto do ouvido, doenças que causam obstrução do
ouvido externo (Werner, 2005), além de variações climáticas, erros de tratamento,
pirexia e doenças sistêmicas (August, 1988).
Os fatores perpetuantes são os responsáveis por dar continuidade à doença. As
infecções causadas por bactérias e leveduras destacam-se entre esses motivos, pois
dificultam ao médico veterinário alcançar o êxito terapêutico (Patel & Forsythe, 2010).
As alterações patológicas progressivas e a otite média canina também podem ser
consideradas como agentes perpetuantes (Murphy, 2001).
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A microbiota comensal do canal auditivo externo canino é constituído por baixo
número de microrganismos. As bactérias Gram-positivas, principalmente as
Staphylococcus coagulase positiva, e a levedura Malassezia pachydermatis são os
predominantes. Esses microrganismos podem ser os responsáveis por causar a otite
externa em cães, pois são considerados agentes oportunistas, os quais aproveitam-se
de alterações do microambiente do meato acústico, favorecendo a modificação de
ação do agente da forma comensal para a parasitária ou patogênica (Nobre, 1998;
Harvey et al., 2004; Almeida 2016).
As espécies bacterianas isoladas com maior frequência em caso de otite
externa canina são as Staphylococcus coagulase positiva, as quais destacam-se S.
intermedius, S. aureus, S. hycus, S. schleiferi, , S. epidermidis, S. simulans e S.
saprophyticus (Santos, 2007; Penna et al., 2009; Dégi et al., 2013). Já a levedura isolada
mais comumente nessa otopatia é a Malassezia pachydermatis (Nobre, 1998; Santos,
2007).
As recidivas de otite externa canina ocorrem, principalmente, pelos fatores
primários e os predisponentes não serem levados em consideração (Murphy, 2001). Os
microrganismos são capazes de dar continuidade à inflamação do canal auditivo, mas
dificilmente, são a causa inicial da doença. Dessa maneira, o tratamento baseado
apenas em medicamentos tópicos compostos por antimicrobianos podem resolver o
problema momentaneamente (August, 1988).
Na clínica médica de pequenos animais o tratamento para a otite externa
canina com envolvimento infeccioso é um grande desafio, já que a resistência
microbiana é um problema cada vez mais comum. O rápido desenvolvimento da
resistência microbiana aos fármacos disponíveis no mercado deve-se ao uso frequente
dos mesmos medicamentos e pela ausência de realização de cultura bacteriana e teste
de susceptibilidade (Rosser, 2004; Dégi et al., 2013; Penna et al., 2009; Zur et al.,
2016).
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Esse mecanismo está relacionado à existência de genes contidos no
microrganismo que codificam reações bioquímicas capazes de impedir a ação do
fármaco. A resistência pode provir de mutações durante a reprodução do
microrganismo, resultando em sequências erradas de bases genéticas que formam o
DNA cromossômico e são responsáveis pelo código genético (Cunha, 1998).
Devido as preocupações com o uso indiscriminado de fármacos alopáticos e
a incapacidade de se chegar ao êxito terapêutico, formas alternativas de
tratamento devem ser estudadas, dentre elas, o uso de plantas potencialmente
medicinais (Nogueira et al., 2008; Vingopoulou et al., 2014; Zur et al., 2016).
Plantas medicinais são vegetais utilizados com objetivo terapêutico. Já os
fitoterápicos, são os resultados da industrialização dessas plantas, tornando-as um
medicamento. (Brasil, 2011).
Estudos sobre o uso de extratos vegetais em medicina veterinária vêm
demonstrando resultados bastante favoráveis. Pesquisas estão sendo realizadas
com objetivo de estudar a eficácia de extratos de plantas com potenciais
medicinais no tratamento de patologias veterinárias, como a otite externa em
cães. As ações de plantas, como o nim (Azadirachta indica), a copaíba (Copaifera
reticulata), o trigo (Triticum aestivum), o alecrim (Rosmarinus officinalis), o orégano
(Origanum vulgare), a aroeira (Schinus terebinthifolius, Raddi), foram estudadas e
seus resultados foram satisfatórios, obtendo resultados antibacterianos e
antifúngicos frente a diferentes isolados de otite externa em canina (Malcher et al.,
2012; Ziech et al., 2013; Fontoura, 2014; Santin et. al., 2014).
Dentre as plantas medicinais, o alho é uma das mais eficazes na
substituição dos medicamentos sintéticos. A nomenclatura botânica oficial desse
vegetal é Allium sativum L. (Brasil, 2016) e possui grande importância como
especiaria. Entretanto, nos últimos anos, sua demanda e valorização econômica
aumentaram não apenas devido a essa finalidade, mas também pelas qualidades
terapêuticas que apresenta (Tepe et al., 2005). Ao longo dos anos foi se
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descobrindo a capacidade de cura que o bulbo desse condimento apresenta. Os
efeitos terapêuticos do alho são comprovados em muitas pesquisas (Almeida et
al., 2004; Corzo-Martínez et al., 2007; Chagas et al., 2012; Grosso et al., 2013).
Em 2014, através da Instrução Normativa nº 2, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) publicou a lista de medicamentos fitoterápicos de registro
simplificado, incluindo o Allium sativum L. Nesse documento, o alho é indicado como
coadjuvante no tratamento da hiperlipidemia e hipertensão arterial e auxiliar na
prevenção de aterosclerose.
Vários componentes bioativos proporcionam ao alho seus efeitos
terapêuticos. Foram identificados trinta e três compostos organossulfurados. A
aliina, um aminoácido inodoro, é convertido pela enzima alinase em alicina
quando o bulbo do alho é triturado ou esmagado. A alicina (dialil-tiosulfinato) é o
elemento mais ativo e o responsável pelo odor característico. Ao se decompor,
forma numerosos compostos sulfurados, dentre os quais alguns conferem ao alho
suas propriedades funcionais, como ação antibiótica, antifúngica e antiviral
(Gomez & Sanchez-Muniz, 2000). Por esta substância ser utilizada como referência
no controle de qualidade da matéria prima, ela é considerada o marcador do alho
(Brasil, 2014).
As ações terapêuticas do alho são conhecidas há muito tempo. Em 1858,
Pasteur já havia relatado a capacidade de inibir o crescimento de algumas bactérias
(Quintaes, 2001). A alicina é capaz de combater um amplo espectro de bactérias, tanto
Gram-negativas, quanto Gram-positivas, incluindo Escherichia coli (Santiago et al.,
2011); Streptococcus spp. (Groppo et al., 2007; Groppo et al., 2007); Staphylococcus
spp. (Iwalokun et al., 2004; Snowden et al., 2014); Bacillus spp. (Silva et al., 2012),
dentre outras (Uchida et al., 1975). O Allium sativum L. também é capaz de
potencializar a ação de alguns antibióticos, como vancomicina, tetraciclina e
gentamicina. Essa associação é promissora para o tratamento de infecções bacterianas
(Almeida et al., 2013).
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O efeito antifúngico de extratos de alho frente a diferentes fungos também foi
demonstrado em diferentes estudos. Já foram relatadas ações antifúngicas frente a
Cryptococcus neoformans (Davis et al., 1994), a Candida, Cryptococcus, Trichophyton,
Epidermophyton e Microsporum (Yamada & Azuma, 1977), a Fusarium proliferatum
(Souza et al., 2007), a Aspergillus níger e Penicilliun sp. (Silva et al., 2010b), a Alternaria
alternata e Alternaria dauci (Lima et al,. 2016). A maioria dessas pesquisas tiveram
como objetivo investigar os efeitos do extrato aquoso de alho em fungos que afetam o
cultivo de plantas. Porém, os estudos não ficam restritos apenas a agricultura. Há
relatos do efeito fungicida do alho em estudos na área da saúde. Diferentes espécies
de Candida sofreram inibição frente ao extrato de alho (Ebrahimy et al., 2015;
Mendoza-Juache et al., 2017). Em relação ao gênero Malassezia, há estudos sobre o
efeito antimicrobiano do alho para a levedura M. furfur (Shams-Ghahfarokhi et al.,
2006, Sanad & Mabrouk, 2016). Porém, não foi encontrado pesquisas referentes à M.
pachydermatis.
Diante do exposto, se faz necessário elaborar mais pesquisas com objetivo de
avaliar os efeitos terapêuticos dos extratos provenientes de plantas. Tratando-se de
uma doença com dificuldades para alcançar um tratamento bem sucedido e tendo em
vista que seus fatores perpetuantes possuem resistência a diversos medicamentos
convencionais, a otite externa canina merece atenção dos pesquisadores.
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2

2.1

OBJETIVOS

Geral

Avaliar o potencial antimicrobiano in vitro do extrato aquoso de alho frente a
microrganismos isolados a partir de casos de otite externa em cães.

2.2

Específicos

Verificar a sensibilidade dos isolados de Staphylococcus coagulase positiva e
Malassezia pachydermatis ao extrato aquoso de alho pelo método de microdiluição
em caldo;
Determinar a concentração inibitória mínima (CIM), a concentração bactericida
mínima (CBM) e a concentração fungicida mínima (CFM) do extrato aquoso de alho
frente a Staphylococcus coagulase positiva e a Malassezia pachydermatis.
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3

ARTIGO

Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro de extrato aquoso de alho (Allium
sativum L.) frente a microrganismos isolados de casos de otite externa em cães

Artigo submetido à Revista Medicina Veterinária (UFRPE)
(http://www.journals.ufrpe.br/index.php/medicinaveterinaria)

Autores
Juliana Grandi, Risciela Salardi Alves de Brito, Ana Carolina Gonçalves dos Reis,
Rosema Santin, Marcella Zampoli Troncarelli, Eduardo Negri Mueller

3.1

Resumo

As otopatias são frequentes em animais de companhia e, muitas vezes, de
difícil tratamento, já que existe uma grande variedade de agentes perpetuantes.
Muitos destes microrganismos são resistentes aos fármacos disponíveis. O uso de
extratos vegetais pode ser uma alternativa à substituição de medicamentos alopáticos
para tratamento de otite externa em cães. O presente estudo teve como objetivo
avaliar o potencial antimicrobiano in vitro do extrato aquoso de alho frente aos
microrganismos isolados a partir de casos de otite externa em cães. Para realização do
projeto, foram utilizadas dez amostras de Staphylococcus coagulase positiva e doze de
Malassezia pachydermatis obtidas de isolados clínicos de otite externa canina. Foram
realizadas diluições seriadas do extrato aquoso de alho entre 1,46 a 750mg/mL para o
CIM bacteriano e 0,73 a 375mg/mL para CIM fúngico. O estudo obteve resultados
satisfatórios, no qual todos isolados foram inibidos pelo extrato aquoso de alho.
Observou-se inibição a partir da concentração 93,7mg/mL para bactérias e 5,86mg/mL
para leveduras. Os resultados obtidos confirmam o efeito antibacteriano e antifúngico
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frente aos microrganismos estudados. Pode-se concluir que o extrato aquoso de alho
apresenta potencial antimicrobiano in vitro frente a SCP e M. pachydermatis isolados
de casos de otite externa canina.

3.2

Introdução

A otite externa se caracteriza pela inflamação do canal auditivo externo,
podendo atingir a concha acústica. Está entre as enfermidades com maior casuística na
clínica médica de pequenos animais devido à grande variedade de fatores
perpetuantes que dificultam sua cura (Patel & Forsythe, 2010).
Os fatores que levam à otite externa podem ser divididos em três grupos:
primários, predisponentes e perpetuantes. As causas primárias são os fatores
responsáveis por iniciar processo inflamatório em ouvidos saudáveis, dentre os quais
estão a presença de parasitas auriculares, corpos estranhos nos ouvidos,
hipersensibilidades, doenças alérgicas, desordens de queratinização e doenças
autoimunes (Rosser, 2004). Os fatores predisponentes são os que aumentam os riscos
de desenvolver a inflamação, porém não causam otite por si só, como anatomia e
conformação do canal auditivo, umidade excessiva no conduto do ouvido, variações
climáticas, erros de tratamento, doença do ouvido obstrutivo, pirexia e doenças
sistêmicas (August, 1988). Os fatores perpetuantes são capazes de dar continuidade à
resposta inflamatória. Dentre as causas perpetuantes destacam-se os microrganismos
(Patel & Forsythe, 2010), especialmente as bactérias Staphylococcus coagulase positiva
(SCP) e a levedura Malassezia pachydermatis (Santos, 2007). Além desses agentes,
alterações patológicas progressivas e otite média também são considerados fatores
perpetuantes (Werner, 2005).
A principal causa de otite externa recidivante ocorre por não haver
identificação dos fatores primários e/ou predisponentes (Murphy, 2001). Os
medicamentos tópicos usados para tratar essa otopatia contém, na maioria das vezes,
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um ou mais antimicrobianos. Porém, na maioria dos casos, como os microrganismos
são considerados agentes perpetuantes e não desencadeantes, podem ocorrer
recorrências da doença após o final do tratamento (August, 1988). A permanência em
não buscar conhecimento dos fatores que causaram inicialmente a inflamação do
canal auditivo leva, por diversas vezes, a repetição dos tratamentos. E, dessa maneira,
as bactérias e leveduras tornam-se resistentes aos vários agentes antimicrobianos
tópicos (Rosser, 2004).
Tendo em vista a elevada casuística de otite externa em cães, a ocorrência de
recidivas e a resistência dos microrganismos aos fármacos alopáticos, faz-se necessário
encontrar tratamentos alternativos para essa enfermidade (Vingopoulou et al., 2014;
Zur et al., 2016).
As ações terapêuticas de fitoterápicos já foram estudadas em casos de otite
externa, e seus resultados foram satisfatórios, relatando a eficácia antibacteriana
e antifúngica frente a diferentes isolados (Malcher et al., 2012; Ziech, et al., 2013;
Santin et al., 2014).
Dentre os extratos vegetais, destaca-se o alho na substituição dos
medicamentos sintéticos, já que estudos demonstram várias de suas ações
terapêuticas (Almeida et al., 2004; Corzo-Martínez et al., 2007; Chagas et al.,
2012). Em 2014, através da Instrução Normativa nº 2, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) publicou a lista de medicamentos fitoterápicos de registro
simplificado, incluindo o Allium sativum L. Nesse documento, o alho é indicado como
coadjuvante no tratamento da hiperlipidemia e hipertensão arterial e auxiliar na
prevenção de aterosclerose.
Diante desse contexto, objetivou-se avaliar o potencial antimicrobiano in vitro
do extrato aquoso de alho frente a microrganismos isolados a partir de casos de otite
externa em cães.
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3.3

Material e Métodos

O projeto foi conduzido no Laboratório de Microbiologia Veterinária, do
Instituto Federal Catarinense (IFC), Campus Concórdia. Foram utilizados dez isolados
de Staphylococcus coagulase positiva (SCP) e doze de Malassezia pachydermatis
processados na rotina diagnóstica do laboratório, obtidos de casos clínicos de otite
externa canina.
Para as avaliações utilizaram-se amostras de alho (Allium sativum L.) adquirido
de distribuidor comercial registrado (M.A.R.A. 20013-1) e com rastreabilidade da
origem. Estes produtos eram pertencentes ao grupo nobre, sub grupo roxo, tipo
especial e da classe 4. O extrato aquoso de alho foi obtido segundo metodologia
descrita por Groppo et al. (2007) e Venâncio et al. (2017) com modificações. Em um
liquidificador foram triturados, por 10 minutos, 100g de bulbo de alho com adição de
100 mL de água destilada. Após, esse material foi centrifugado a 3000 rpm, por 20
minutos. O sobrenadante sofreu decantação e, por fim, o extrato aquoso foi filtrado e
esterilizado. Para filtração, utilizou-se peneira de plástico, além de filtro de papel. Ao
final, membranas Millipore® (MERK) com 0,22µm de diâmetro de poro foram utilizadas
para esterilizar o extrato.
Utilizou-se a técnica de microdiluição para avaliar o potencial antimicrobiano
do alho, determinando a concentração inibitória mínima (CIM) bacteriana e fúngica e a
concentração fungicida mínima (CFM). O extrato aquoso foi testado nas concentrações
seriadas de 1,46 a 750mg/mL para a CIM bacteriana e 0,73 a 375mg/mL para a CIM
fúngica. Todos isolados foram testados em duplicata e, tanto os resultados das CIMs,
como da CFM, foram expressos pela média das duplicatas.
Para obtenção da CIM bacteriana foi utilizada a metodologia segundo Sarker et
al. (2007). Para preparação dos inóculos, as colônias foram suspensas em solução
salina 0,9% e homogeneizadas em vórtex, sendo sua turbidez ajustada na escala 0,5 de
Mc Farland. Na primeira coluna de poços foram adicionados 100µL do extrato na
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concentração de 750mg/mL. Nos demais poços foram colocados 50µL de solução
salina. Após, foi realizada diluição seriada (base 2). Foi adicionado 10µL de solução
resazurina (270mg/40mL) em todos poços para facilitar a leitura, já que esse corante é
um indicador de atividade metabólica e de proliferação de células viáveis. Por fim,
foram acrescentados 30µL de caldo BHI e 10µL de inóculo bacteriano em todos os
poços. Depois de preenchidas, as microplacas foram vedadas com filme 3M (próprio
para laboratório) e incubadas a 37ºC por 24 horas para realização da leitura da CIM. As
últimas duas colunas de poços foram utilizadas para realização dos controles, a saber:
multiplicação bacteriana; inibição bacteriana (utilização de antimicrobiano comercial
na concentração de 250µg/mL); esterilidade do meio de cultura; esterilidade do
extrato aquoso de alho.
Em relação às leveduras, para determinação da concentração inibitória mínima
(CIM) e da concentração fungicida mínima (CFM), utilizou-se metodologia de Santin et
al. (2014) adaptada. Para preparação dos inóculos, as colônias foram suspensas em
solução salina 0,9%, homogeneizadas em vórtex e sua turbidez ajustada na escala 1 de
Mc Farland. A partir dessa solução foi realizada diluição de 1:50 em solução salina e
após uma diluição de 1:20 em caldo Sabouraud, a qual foi dispensada em alíquotas de
100µL nos poços das microplacas, com exceção do controle negativo. Em todos os
poços foram colocados 100µL de meio caldo Sabouraud. Foram adicionados 100µL do
extrato em todos poços com exceção da primeira coluna. Realizou-se a diluição seriada
a partir da segunda até a penúltima coluna. A primeira coluna recebeu apenas o meio
de cultura (controle negativo) e a na última foram dispensados meio de cultura e
inóculo (controle positivo). Após ter concluído o preenchimento, as microplacas foram
cobertas com um filme de PVC, incubadas a 37°C por 72 horas para realização da
leitura da CIM. Posteriormente, foram transferidos 10µL de capa poço para placas de
Petri com ágar Sabouraud dextrose e incubados a 37°C por 72 horas para leitura da
CFM. Para o controle antifúngico foram realizadas preparações semelhantes em
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microplacas. No entanto, ao invés do alho, colocou-se cetoconazol nas concentrações
seriadas de 0,046 a 1,5µg/mL nos poços com os inóculos.

3.4

Resultados e Discussão

Em geral, as bactérias isoladas com maior frequência de casos de otites
externas em cães são Staphylococcus coagulase positiva (Harvey et al., 2004; Santos,
2007; Dégi et al., 2013). Em relação às leveduras, Malassezia pachydermatis é o agente
mais isolado (Harvey et al., 2004; Santos, 2007). Esses agentes perpetuantes fazem
parte da microbiota do ouvido, porém se multiplicam em canais auditivos inflamados
quando há alteração do microambiente do meato acústico, favorecendo a modificação
de ação do agente da forma comensal para a parasitária ou patogênica (Patel &
Forsythe, 2010).
Todos os isolados foram inibidos pelo extrato aquoso de alho. Os resultados
obtidos nos testes de atividade microbiana in vitro sugerem o efeito antibacteriano e
antifúngico desse extrato frente a SCP e Malassezia pachydermatis.
Os resultados foram apresentados de acordo com a menor concentração capaz
de inibir o crescimento (CIM) ou eliminar cada microrganismo (CFM). A CIM dos dez
isolados bacterianos variou de 93,75 a 375mg/mL. Duas amostras (n = 2) obtiveram a
CIM de 93,75mg/mL, sete (n = 7) de 187,5mg/mL e uma (n = 1) de 375mg/mL.
Os valores de CIM para SCP apresentado no presente estudo foram superiores
aos descritos em estudos anteriores para cepas isoladas de humanos e para cepa
padrão de Staphylococcus aureus (Iwalokun et al., 2004; Snowden et al., 2014). Estes
resultados reforçam que a ação antimicrobiana do extrato aquoso de alho pode sofrer
variações, de acordo com a espécie bacteriana e/ou da espécie animal pela qual o
agente foi isolado (o que também ocorre com antimicrobianos alopáticos). Além disso,
diferentes maneiras de produzir o extrato aquoso de alho também podem determinar
diferença nos valores de CIM (Rodrigues et al., 2009). Com isso, torna-se necessária a
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padronização industrial para obtenção do fitoterápico, de forma a reduzir essas
variações.
Utilizando uma metodologia para produção do extrato aquoso de alho
semelhante à do nosso estudo, alguns autores relatam atividade antimicrobiana frente
a S. aueus (Venâncio et al., 2017) e a cepas distintas de Streptococcus (Groppo et al.,
2002; Groppo et al., 2007).
Para os doze isolados de Malassezia pachydermatis, a CIM variou de 5,86 a
46,87mg/mL, sendo de 5,86mg/mL para duas amostras (n = 2), 11,72mg/mL para
outras duas (n = 2), 17,58mg/mL para três isolados (n = 3), 23,44mg/mL para quatro (n
= 4) e 46,87mg/mL para uma amostra (n = 1). Com relação à CFM, apresentou variação
de 5,86 a 375mg/mL. Uma amostra (n = 1) obteve a CIM de 5,86mg/mL, uma (n = 1) de
11,72mg/mL, cinco (n = 5) de 23,44mg/mL, uma (n = 1) de 46,87mg/mL, três (n = 3) de
93,75mg/mL e uma (n = 1) de 375 mg/mL. No controle antifúngico, todos os isolados
foram inibidos pelas diferentes concentrações do cetoconazol.
A atividade fungicida do alho tem sido relatada frente a diversas espécies de
fungos (Yamada e Azuma, 1977; Davis et al., 1994; Souza et al., 2007; Silva et al.,
2010b), porém há poucos relatos de ação frente as espécies do gênero Malassezia,
tendo estudos apenas com a M. furfur (Shams-Ghahfarokhi et al., 2006, Sanad &
Mabroux, 2016). Não foi encontrado artigo referente a atividade antimicrobiana do
Allium sativum L. frente a M. pachydermatis.
A variação dos resultados (CIM e CFM) desta pesquisa pode estar relacionada à
variabilidade

genética

entre

as

cepas

de

microrganismos

avaliadas

e,

consequentemente, à complexidade de inflamação auricular causada por estes
patógenos. Possivelmente, os casos clínicos variaram de agudos a crônicos. Sendo
assim, infere-se que os isolados que demandaram maior concentração de extrato
aquoso de alho

para serem inibidos foram provenientes de casos crônicos e

recidivantes, como também sugerem Santin e colaboradores (2014).
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As ações terapêuticas do Allium sativum L. têm sido descritas e comprovadas
por meio de estudos. Em 1858, Pasteur já havia relatado os efeitos bactericidas desta
especiaria (Quintaes, 2001). Espécies de Staphylococcus estão entre as bactérias
estudadas, principalmente S. aureus (Quintaes, 2001; Gomaa & Hashish, 2003;
Santiago et al., 2011). Segundo Tepe et al. (2005), o alho teve sua importância
econômica aumentada nos últimos anos, não apenas pela sua utilidade como
especiaria, mas também, devido às suas qualidades terapêuticas, atribuídas aos
seus compostos bioativos.
Embora não tenham sido avaliados os compostos ativos do extrato aquoso,
já foram relatados por outros autores a composição do alho (Dalonso et al., 2009;
Silva et al., 2010a; Bose et al., 2014; Lanzotti et al., 2014; Fratianni et al., 2016).
Dentre esses, a alicina é conhecida por formar compostos sulfurados, que
conferem ao alho suas propriedades funcionais, tal como a antimicrobiana
(Borlinghaus et al, 2014). O bulbo do alho intacto contém o aminoácido aliina, que
é convertido pela enzima alinase em alicina, quando triturado ou esmagado
(Gómez & Sánchez-Muniz, 2000). Venâncio et al. (2017) analisaram o extrato
aquoso de alho e relataram que 82% dos compostos são sulfurosos. Sabe-se,
porém, que as concentrações dos compostos ativos podem variar conforme
condições climáticas, solo e época da coleta (Simões et al., 2010). Neste caso,
optou-se no presente estudo a avaliar um produto de mesmo distribuidor
comercial, de forma a minimizar tal variação.
Em nosso país existe uma grande quantidade de plantas potencialmente
medicinais com considerável aceitação pela população, porém estudos realizados na
área de medicina veterinária ainda são escassos. A busca pela diminuição de efeitos
colaterais provocados pelos fármacos alopáticos contribui para o aumento no
consumo de fitoterápicos no Brasil (Ozaki & Duarte, 2006). Inclusive, órgãos públicos
estão divulgando estudos que demonstram as ações terapêuticas dos fitoterápicos
(Brasil, 2011). Para o uso seguro e eficaz das plantas medicinais, a ANVISA publicou em
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2016 o Memento Fitoterápico da Farmacopéia Brasileira visando a incentivar a
fabricação ou manipulação destes medicamentos (Brasil, 2016).
Nesta pesquisa demonstrou-se a atividade antibacteriana e antifúngica do
extrato aquoso de Allium sativum L. em casos de otite externa canina. Infere-se,
portanto, ação antimicrobiana desse extrato no tratamento de otites externas em
cães, com promissor potencial terapêutico, contribuindo assim para a redução da
pressão de seleção artificial de microrganismos causada pela utilização dos fármacos
convencionais. O extrato aquoso de alho apresenta-se como uma alternativa viável,
devendo receber especial atenção das empresas farmacêuticas.

3.5

Conclusão
Com o presente estudo pode-se concluir que o extrato aquoso de alho (Allium

sativum L.) apresenta potencial antimicrobiano in vitro frente a Staphylococcus
coagulase positiva e Malassezia pachydermatis isolados de casos de otite externa
canina, apresentando-se como uma alternativa viável para o desenvolvimento de
novos fitoterápicos a serem utilizados em Medicina Veterinária de pequenos animais.

27

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O extrato aquoso de alho foi capaz de inibir todos os isolados de casos de otite
externa canina. Tanto as amostras de Staphylococcus coagulase positiva, quando as de
Malassezia pachydermatis obtiveram concentração inibitória mínima. A CIM das
bactérias variou de 93,75 a 375mg/mL, enquanto a CIM fúngica variou de 5,86 a
46,87mg/mL. A menor CFM obteve o valor de 5,86% e a maior concentração foi de
375mg/mL.
O presente estudo demonstrou que o extrato aquoso de alho possui atividade
antibacteriana e antifúngica in vitro frente a SCP e M. pachydermatis isolados de casos
de otite externa em cães.
Esse extrato possui potencial terapêutico e apresenta-se como uma alternativa
viável, devendo receber atenção das empresas farmacêuticas e da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.
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