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RESUMO

A Candida sp é um micro-organismo oportunista que compõe a microbiota normal da cavidade oral, tratos gastrointestinal e urogenital nos humanos sendo a Candida albicans a

mais comum. Apesar de ser um microrganismo da microbiota normal, é também oportunista e pode causar infecções conhecidas como Candidíase quando há um desequilíbrio

imunológico. Além disso, tem sido observada uma resistência da Candida aos antifúngicos sintéticos normalmente utilizados. O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia

antifúngica do Barbatimão, Mil Folhas e da Folha de Fumo, sobre Candida albicans. Para os testes foram determinados 3 tipos de extratos: o alcoólico a 70%, o alcoólico cereal e

o chá das plantas, além dos controles positivo (Fluconazol) e negativo (álcool 70%). Para os extratos alcoólicos foi padronizada a concentração de 1mg de planta em 10mL do

extrato; e para o chá foi padronizado 20g de planta para 100mL de água destilada. Todos os extratos preparados foram colocados em frasco âmbar em local escuro por 48 horas.

Todos os testes foram realizados em triplicatas que foram repetidas seis vezes. Para realizar os testes, 100 uL da suspensão de Candida albicans foi adicionado em placa de

Petri e espalhado com a alça de Drigalski, posteriormente foram inseridos os discos embebidos com os extratos líquidos das plantas. Os maiores halos foram encontrados no

extrato alcóolico cereal para todas as plantas. Em média o Barbatimão, Mil-folhas e Folha de Fumo apresentaram halos de cerca de 1,16 cm, 1,05 cm e 1,06 cm respectivamente,

que foram maiores do que aqueles apresentados pelos controles, incluindo o Fluconazol que apresentou halos menores que estes dois extratos em todos os experimentos. O

extrato com o chá não apresentou atividade inibitória significativa. Essas plantas podem representar uma alternativa segura para o desenvolvimento de novos fármacos naturais

contra candidíase.
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