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A Paracoccidioidomicose é uma infecção fúngica causada pelo Paracoccidioides 
brasiliensis de alta prevalência no Brasil. Envolve frequentemente a mucosa 
bucal, apresentando lesões de aspecto granular, eritematoso e ulcerado. São 
conhecidas as formas aguda/subaguda, crônica e sequelar. É importante que o 
cirurgião dentista esteja familiarizado com o mecanismo de contágio e suas 
características clínicas para obter o correto diagnóstico e tratamento desta 
patologia bucal. O objetivo deste trabalho é determinar, in vitro, a partir do método 
da difusão por fitas (e-test), a concentração inibitória mínima e a droga mais 
eficiente dentre três das mais utilizadas no tratamento da paracoccidioidomicose 
frente a uma amostra de Paracoccidioides brasiliensis isolada de paciente 
portador da doença. Os medicamentos testados foram: Itraconazol, Anfotericina B 
e Sulfametoxazol/Trimetoprim (SMX+TMP). As placas inoculadas e com as tiras 
foram incubadas em estufa a 37ºC durante até sete dias. Após o período de 
incubação, as placas foram analisadas individualmente. Os halos de inibição 
foram visualizados de forma clara, com determinação objetiva dos break-points. 
Foram observadas as seguintes médias de concentração inibitória mínima: 
Anfotericina B igual a 0,21 µg/ml (mín = 0,19; máx = 0,25), Itraconazol igual a 
0,0183 µg/ml (mín = 0,016; máx = 0,023), e SMX+TM igual a 0,50 µg/ml. De 
acordo com outros trabalhos, os valores encontrados para este isolado não 
demonstra resistência in vitro a nenhuma das drogas testadas. Apesar de não 
haver padronização definitiva para testes in vitro com antifúngicos para fungos 
dimórficos, esses experimentos são importantes para que se determine a 
existência de possíveis fungos resistentes e, dessa forma, os mecanismos de 
resistência possam ser mais bem entendidos, a fim de que a terapêutica tenha 
sempre maiores índices de sucesso. 
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