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O óleo de coco extra virgem atua como substância antifúngica quando ingerido 
por dia ou utilizado topicamente sobre lesão de Candida. Ácido cáprico e três 
ácidos láuricos, integrantes da composição do óleo de coco, quando entram em 
contato com as enzimas liberadas pelas leveduras de Candida convertem em 
substâncias antimicrobianas que atacam as paredes fúngicas desestruturando-
as e levando o fungo à morte. O objetivo do trabalho foi detectar a 
porcentagem de óleo de coco extra virgem a ser adicionada na composição de 
ágar Sabouraud dextrose com antibiótico capaz de inibir o crescimento de  
leveduras bucais de Candida albicans de pacientes internados em UTI do 
HC/UFG. Placas de Petri, em volume de 20mL, foram confeccionadas com 
ágar Sabouraud dextrose liquefeito a temperatura de 300C, acrescido de 
cloranfenicol, e adicionado de óleo de coco extrafino filtrado em diversas 
concentrações de 5 a 50%, em intervalo de 5%. Estas placas de Petri, após a 
confecção do meio de cultura definido, foram submetidas ao teste de 
esterilização a 37oC/24h. Trinta suspensões de Candida, em água destilada e 
esterilizada, escala 3 de McFarland, foram realizadas e semeadas com swabs 
esterilizados em placas de Petri com ASD e cloranfenicol em diversas 
concentrações de óleo de coco extrafino, em triplicata, e mantidas a 37oC. 
Placas de Petri, com meio de cultura empregado, que não detectaram 
crescimento macroscópico de colônias de Candida foram consideradas 
positivas. Não houve crescimento leveduriforme in vitro de Candida albicans 
bucais oriundas de pacientes internados em UTI do HC/UFG a partir de placas 
de Petri com ASD, acrescido de cloranfenicol, e concentração de óleo de coco 
extra virgem ≥ a 30%. O óleo de coco extrafino numa concentração igual ou 
superior a 20% em meio de ASD, acrescido de antibiótico, apresentou in vitro 
ação fungistática sobre as leveduras de Candida albicans bucais de pacientes 
de UTI do HC/UFG. 
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