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RESUMO

Atualmente, informações diversas sobre uma determinada planta medicinal é facilmente difundida entre a população, tornando o uso de 
determinadas plantas um potencial risco à saúde, pois carecem de fundamento científico sobre seu real efeito. Uma dessas espécies vegetais 
habitualmente utilizadas no Brasil, principalmente no Nordeste, é a Euphorbia tirucalli Linneau, popularmente conhecida como avelós. 
Empiricamente emprega-se os ramos e o látex dessa planta no tratamento de diversas condições patológicas, por exemplo, verrugas, úlceras 
sifilíticas, parasitoses intestinais, cólicas, hemorroidas, neoplasias, dentre outras. No entanto, a comprovação científica de tais efeitos ainda está 
sendo investigada e pouco se sabe sobre a possível ação dessa espécie vegetal diante dos fungos. Para tanto, o presente trabalho objetivou 
avaliar a atividade antifúngica do extrato acetato de etila dos ramos da Euphorbia tirucalli L. Para a realização dos experimentos, utilizou-se a 
fração de acetato de etila do extrato bruto dos ramos de E. tirucalli L. na concentração 14,7 mg/mL, cedida pelo DAQ (Departamento de Análise 
Químicas) do IFMA (Instituto Federal do Maranhão). O ensaio microbiológico foi realizado no Laboratório de Microbiologia e Parasitologia da 
Faculdade Estácio de São Luís, a partir das técnicas de ágar difusão e microdiluição, utilizando as seguintes espécies fúngicas: Candida albicans 
(ATCC 14053), Candida parapsilosis (ATCC 22019) e Candida krusei (6258).A suspensão fúngica utilizada em ambas às técnicas foi preparada em 
solução salina a 0,9% com turbidez equivalente a 0,5 da escala de McFarland. Os testes foram realizados em duplicata, com período de incubação 
de 48h a 37ºC, como controle positivo utilizou-se o fluconazol 64 μg/mL e o álcool 70% como controle negativo. O teste de Ágar difusão foi 
realizado em placas de petri contendo Ágar Sabouraud, onde foram semeadas separadamente cada levedura a ser testada e, realizada a 
perfuração do ágar para a formação dos poços onde adicionou-se 50μl do extrato em questão. A interpretação dos resultados deu-se após o 
período de incubação, a partir da medição dos halos formados em cada poço, onde se obteve uma média após verificar 3 medidas 
diametralmente opostas. O teste de microdiluição foi realizado a fim de constatar a CIM (Concentração Inibitória Mínima) e CFM (Concentração 
Fungicida Mínima), onde se diluiu o extrato avaliado obtendo titulações de 1/2 a 1/32. Após o período de incubação adicionou-se 10 µL da 
solução aquosa de resazurina a 0,01%, após 3 horas de incubação nas mesmas condições citadas anteriormente, foi realizada a interpretação: o 
surgimento de cor em tons rosados indicou o crescimento fúngica. Assim, constatou-se a CIM e, semeou-se em Ágar Sabouraud uma alíquota de 
10 µL de cada poço que não apresentou crescimento visível para evidenciar a CBM. Os resultados evidenciaram halos de inibição variados diante 
das espécies analisadas: 11.65mm, 12.1mm e 6.6mm respectivamente para C. albicans, C. krusei e C. parapsilosis. Na microdiluição, foi verificada 
a CIM de 1.83 μg/mL para C. albicans, 0.91 μg/mL para C. krusei, a CFM de 1.83 μg/mL foi observada para ambas as espécies. Entretanto, para C. 
parapsilosis observou-se a maior CFM, 7.35 μg/mL e CIM de 1.83 μg/mL. Conclui-se que a fração de acetato de etila do extrato bruto dos ramos 
de E. tirucalli L. apresentou uma boa atividade antifúngica, sugerindo que a espécie vegetal em questão, pode ter algum composto bioativo capaz 
de inibir o crescimento de fungos.
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