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Resumo
O Rosmarinus officinalis L. possui propriedades descritas como anti-inflamatórias, antissépticas, antimicro-
biana, cicatrizantes e antioxidantes. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito clínico da administração do 
óleo essencial de alecrim a 5% na orelha externa hígida de ratos Wistar. Foram utilizados nove ratos Wistar 
distribuídos aleatoriamente em três grupos de acordo com tratamento. As orelhas foram tratadas uma vez 
ao dia por até sete dias, com 0,1mL de óleo essencial de alecrim 5% em propilenoglicol (GI), propilenoglicol 
(GII) ou NaCl 0,9% (GIII). A avalição clínica foi feita segundo escore de Emgard & Hellström, com modifi-
cações, para coloração, diâmetro luminal e efusão, aos quatro, seis e dez dias através de vídeo-otoscopia. O 
grupo tratado com óleo essencial de Rosmarinus officinalis demonstrou menores alterações clínicas em com-
paração com os grupos tratados com propilenoglicol e solução fisiológica ao final dos dez dias. Conclui-se 
que, o efeito clínico da administração do óleo essencial de R. officinalis na concentração de 5% em propile-
noglicol não é irritante quando utilizado na orelha externa hígida de ratos Wistar.
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Introdução

O Rosmarinus officinalis L. (alecrim), é uma 
planta aromática de origem mediterrânea que 
pertence à família Lamiaceae. Já foram encontra-
dos compostos taninos e flavonóides em amos-
tras de alecrim, os quais possuem propriedades 
antiinflamatórias, antissépticas, antimicrobiana, 
cicatrizantes e antioxidantes (1). Estudos contro-
lados utilizando animais experimentais para ava-
liação do real efeito e potencial in vivo são neces-
sários, para avaliar a eficácia, toxicidade e efeito 
de cada planta (2). Nesse contexto, o objetivo des-
te estudo foi avaliar o efeito clínico da adminis-
tração do óleo essencial de alecrim a 5% na orelha 
externa hígida de ratos Wistar.

Materiais e Métodos

O óleo essencial de alecrim foi obtido através da 
técnica de hidrodestilação em aparelho de Cleven-
ger. Foram utilizados nove ratos Wistar distribuídos 
aleatoriamente em três grupos. As orelhas foram 
tratadas uma vez ao dia por até sete dias com 0,1mL 
de óleo essencial de alecrim 5% em propilenoglicol 
(GI), propilenoglicol (GII) ou solução fisiológica de 
NaCl 0,9% (GIII). Para as avalições os animais fo-
ram previamente anestesiados utilizando atropina 
(5mg/kg), xilasina (10mg/kg) e quetamina (100mg/
kg). As orelhas foram avaliadas por vídeo-otoscopia 
segundo escore descrito por Emgard & Hellström 
(3), com modificações, para coloração, diâmetro lu-
minal e efusão, onde cada parâmetro avaliado rece-
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beu um valor numérico. Coloração foi classificada 
em: normal (0), vermelho (1) e roxo (2). Diâmetro lu-
minal foi utilizado sonda uretral e classificado con-
forme sua passagem no conduto auditivo externo 
em: passagem da sonda nº8 (0), sonda nº6 (1), sonda 
nº4 (2) e incapacidade da passagem da sonda nº4 (3). 
Para efusão foi utilizado: sem efusão (0), úmida (1) e 
otorréia obstruindo o conduto auditivo (2). As ava-
liações foram realizadas aos quatro, seis e dez dias. 
Posterior às análises os animais foram eutanasiados 
conforme resolução nº1000 do CFMV de 2012, por 
sobre dose anestésica. O experimento recebeu pare-
cer favorável da Comissão de Ética em Experimen-
tação Animal (CEEA UFPel nº7866). O resultado das 
análises clínicas foi expresso através do somatório 
das médias de cada grupo.

Resultados e Discussão

Durante a primeira avaliação clínica, aos qua-
tro dias, as orelhas do GI, apresentaram escore clí-
nico médio de 1,0, GII de 1,33 e GIII de 0,5. Nas 
avaliações seguintes, aos seis dias, GI apresentou 
aumento do somatório médio dos escores para 
1,66, enquanto que o GII apresentou decréscimo 
para 0,33 e o GIII aumentou para 1,33. Ao final do 
experimento, no dia 10, o somatório médio dos es-
cores no GI decresceu a zero, enquanto GII foi de 
1,33 e GIII 0,83.

Inicialmente os resultados elevados do GI aos 
quatro e seis dias, podem estar associados a ação 
moduladora do processo inflamatório desencade-
ado pelo alecrim, essa ação pode ser relacionada 
com a presença de compostos taninos e flavonóides 
já isolados em outros estudos, que demonstraram 
atividade terapêutica, como efeito anti-inflamatório 
e antioxidante (4). Ao décimo dia de avalição, GI 
apresentou menores escores que os demais grupos, 
fato que indica a antecipação da resolução do pro-
cesso inflamatório causado pelo alecrim, o que já foi 
descrito em estudos anteriores (5). Por sua vez, os 
grupos controles GII e GIII, conforme esperado, não 
apresentaram grandes alterações. Por suas caracte-
rísticas e a baixa irritabilidade, o propilenoglicol é 
eleito como veículo em formulações dermatológicas 
tópicas (6), enquanto que a solução fisiológica de 
NaCl 0,9%, se aproxima da composição do líquido 
extracelular, desta forma não causa danos ao con-
duto auditivo externo (7).

Conclusão

Nas condições deste estudo conclui-se que, o 
efeito clínico da administração do óleo essencial 
de Rosmarinus officinalis na concentração de 5% em 
propilenoglicol não é irritante quando utilizado na 
orelha externa hígida de ratos Wistar.
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