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OBJETIVO

Avaliar a possível atividade antifúngica da fase acetato de etila de

Rhaphiodon echinus sobre cepas de Candida krusei

A candidíase é umas das principais infecções da cavidade bucal e

uma das causas do aumento de mortalidade, morbidade e do

aumento do tempo das internações hospitalares em pacientes

internados em UTIs, uma vez que esses pacientes normalmente

são submetidos a tratamentos imunossupressores. Os extratos de

plantas medicinais por apresentarem boa biocompatibilidade e

baixa toxicidade vem sendo usado para o controle das afecções

que acometem a cavidade bucal, como a candidíase. Várias

plantas são utilizadas na medicina popular a exemplo da

Raphiodon echinus, conhecida popularmente como betônica,

amplamente distribuída por todo nordeste brasileiro, sendo

utilizada pela população para tratar tosse, essa espécie apresenta

conhecidamente atividades anti-inflamatórias e analgésica.

INTRODUÇÃO

O extrato de Rhaphiodon echinus na fase de acetato de etila

apresenta propriedade de inibir a cepa de Candida krusei, porém

são necessárias mais pesquisas para se saber a toxicidade,

biocompatibilidade e seu mecanismo de ação.

CONCLUSÃO

Diante dos dados podemos observar, o extrato apresentou a

propriedade de inibir as cepas de Candida krusei.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DA FASE ACETATO DE ETILA DE Rhaphiodon echinus CONTRA 
CEPAS DA Candida krusei

METODOLOGIA

Para determinação da concentração inibitória mínima (CIM) foi

utilizada a técnica da microdiluição em caldo. Foram utilizadas

placas com 96 orifícios, em cada um foi colocado 100 µl do meio

líquido caldo Sabouraud dextrose duplamente concentrado, em

seguida 100µl da fase de Rhaphiodon echinus na concentração

inicial de 2048 µg/mL dispensado na primeira fileira da placa e por

diluição seriada em razão de dois foram obtidas as concentrações

de 1024 até 4 µg/mL por último 10 µl do inóculo das cepas

fúngicas com concentração de 1-5x106 UFC/mL. As placas foram

incubadas a 35°C de 24-48h, após este período foi realizada a

leitura.
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CEPA FÚNGICA

Candida krusei

Rhaphiodon echinus

CIM

CKLM 08 512 μg/mL

CK LM 656 1024 μg/mL

CK LM 978 256 μg/mL

Tabela - atividade antifúngica

DESENHO DE ESTUDO

Avaliar a possível atividade antifúngica da fase acetato de etila

de Rhaphiodon echinus sobre cepas de Candida krusei.
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