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       A esporotricose é uma doença micótica causada pelo fungo saprófita Sporothrix sp. A infecção geralmente resulta da inoculação 
direta do agente na pele lesionada, através de mordeduras e arranhaduras, sendo os gatos os principais hospedeiros e transmissores. 
A doença se manifesta nas formas cutânea localizada, linfocutânea, sistêmica e pulmonar. O tratamento consiste em administração 
tópica ou sistêmica de fármacos, que por vezes apresentam efeitos colaterais. Por isso, a busca por tratamentos alternativos vem 
crescendo nos últimos anos. 
      A própolis vermelha, oriunda do Estado de Alagoas, possui diversas aplicações, apresentando atividade antitumoral, antiviral e 
antibacteriana. Seu efeito como antifúngico ainda não está elucidado devido à escassez de estudos.  Desta forma, este trabalho visa 
avaliar a eficácia da própolis vermelha brasileira como agente antimicótico contra o fungo Sporothrix sp. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. Cultivo do fungo 

 
 
 
 
 
 
 Sporothrix sp.                         

 

Placas de Petri com ágar 
Dextrose Batata (PDA) 

Incubadas a 25°C 

II. Diluições da Própolis Vermelha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrato  etanólico 
da Própolis 

Vermelha em pó 

Etanol P.A. Água destilada 
10 mg/mL de Própolis 

Vermelha + etanol 2,5% 

III. Inoculação do fungo em placas contendo a Própolis Vermelha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0125, 0,025, 0,05, 
0,1, 0,2 mg/ml da 

diluição da Própolis 
Vermelha  

Placas de Petri com 
ágar Dextrose 
Batata (PDA) 

Sporothrix sp.  Incubadas a 25°C 

Mensuração 
diária do 

crescimento do 
Sporothrix sp. 

      Nas placas contendo a concentração mais elevada (0,2 
mg/ml) de Própolis Vermelha (figura 1) houve apenas uma leve 
inibição do crescimento do fungo, apresentando um diâmetro 
médio menor em relação às placas com  as demais  
concentrações (figura 2). 

Figura 1. Placa contendo 0,2 mg/ml de Própolis. 

Figura 2. Placa contendo 0,025 mg/ml de Própolis. 
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      A atividade antifúngica da Própolis Vermelha mostrou-se 
pouco efetiva frente à sua maior concentração no fungo 
testado.  
      Estudos futuros do grupo serão conduzidos com 
concentrações superiores às testadas até o momento. Ademais, 
também será avaliada a atividade antifúngica da Própolis em 
outras espécies de fungos.  
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