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Maytenus guianensis Klotzsch Ex Reissek, conhecida popularmente como chichuá, é 
uma árvore de pequeno porte endêmica de terra firme na Amazônia. Suas raízes e 
caules são utilizados na medicina tradicional como analgésico, anti-inflamatório, 
afrodisíaco, relaxante muscular, antireutmático e antidiarreico. Candida albicans é o 
patógeno mais comum nas candidíases cutâneas e da orofaringe, porém as espécies 
não albicans têm aumentado em número e em importância nas candidíases vaginal e 
sistêmica. Devido à ocorrência de fatores indesejáveis, como o surgimento de 
resistência de algumas cepas aos antifúngicos convencionais principalmente em 
indivíduos imunodeprimidos e a presença de efeitos tóxicos destes, o estudo de 
plantas com propriedades terapêuticas se faz necessário. Com isso, o presente 
trabalho teve como objetivo avaliar a atividade fungicida do extrato etanólico das 
cascas de M. guianensis sobre C. albicans in vitro. As cascas coletadas foram 
devidamente secas e trituradas, sendo submetidas à extração em aparelho de Soxhlet 
com etanol p.a., sendo posteriormente diluídas com DMSO a 2% e para avaliar o 
potencial biológico sobre o fungo, utilizou-se à técnica de difusão em ágar em poços 
na concentração de 1mg.mL-1, concentração esta já definida pela técnica de Menor 
Concentração Inibitória (MIC) realizada. Leveduras de C. albicans foram cultivadas 
em meio BDA durante 24 horas com a absorbância de turvação. Para o controle 
negativo, utilizou-se somente o meio BDA; controle positivo foi realizado com 
emulsificante Kasumin®. O delineamento foi inteiramente casualizado, com três 
repetições por tratamento. A avaliação consistiu em verificar os halos de inibição 
de crescimento fúngico, a cada 24 horas, durante cinco dias. Observou-se, que 
após 120 horas, o extrato etanólico das cascas de M. guianensis apresentou 
resultados dos halos de inibição sobre C. albicans, na qual os halos de inibição de 
crescimento foram de 1,52 mm do extrato etanólico, demonstrando maior espectro 
inibitório, se comparado com o controle negativo que foi de 2,87 mm, enquanto que 
no controle positivo o halo de inibição foi de 2,11 mm. Os resultados sinalizam o 
potencial antimicrobiano dessa planta, podendo ser promissoras para estudos de 
desenvolvimento de novos fármacos. (FAPEAM, CNPq) 
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