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Resumo: Em condições específicas alguns micro-organismos da microbiota 

natural humana agem como patógenos oportunistas desencadeando doenças. 

Estas infecções têm se tornado uma ameaça a saúde humana devido ao 

aumento da incidência, resistência e carência de agentes terapêuticos.  Devido 

importância farmacológica e ao seu potencial para produção de agentes 

terapêuticos a espécie Baccharis trimera (Less.) DC (carqueja), planta nativa 

do território brasileiro, integra a Relação Nacional de Plantas Medicinais de 

interesse ao SUS. Nesse contexto, toda perspectiva de bioatividade deve ser 

investigada. Esse trabalho teve como objetivo investigar o potencial antifúngico 

de óleo essencial de Baccharis trimera sobre cepas de Candida krusei (CK). 

Ensaios para a determinação da Concentração Inibitória de 50% dos micro-

organismos (CI50) foram realizadas pelo método de microdiluição nas 

concentrações de 8.192 a 8 µg/mL. A Concentração Fungicida Mínima (CFM) 

foi determinada a partir de subcultivo em meio sólido. A atividade combinada foi 

feita com o óleo em concentração subinibitória (CFM/16) e diluições seriadas 

do fluconazol (FCZ). O óleo essencial apresentou efeito sobre os micro-

organismos nas concentrações mais elevadas. A CI50 evidenciou a 

potencialização do fluconazol pelo óleo frente ao isolado clínico de Candida 

krusei, sugerindo sinergismo, no entanto contra a cepa padrão foi indiferente, 

demonstrando efeito dependente de linhagem. A CFM foi ≥ 16.384 µg/mL e 

sendo assim o efeito foi considerado fungistático. Baccharis trimera, não 

apresentou efeito inibidor dentro de uma relevância clínica para ambas 

linhagens. Entretanto, a depender dos atributos que lhes confere resistência, 

seus fitoconstituíntes podem potencializar a ação do fluconazol para variantes 

da mesma espécie. 
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