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Endopleura uchi (Huber) Cuatrec., Humiriaceae, é uma planta medicinal popularmente 

conhecida como uchi-amarelo, que possui ações anti-inflamatórias e antimicrobianas. Assim, 

produtos tecnológicos derivados desta planta possuem elevado potencial de se tornarem novos 

fitoterápicos. Diante disso, o estudo teve como objetivo avaliar a ação antifúngica e teor de 

polifenóis totais dos produtos obtidos por secagem em spray dryer a partir das cascas do caule de 

E. uchi. A solução extrativa de E. uchi foi obtida a partir das cascas moídas pelo método de 

maceração dinâmica por 18 h, filtrada e concentrada a cerca de 40% de seu volume inicial, 

gerando a solução extrativa concentrada (SEC). A partir da SEC foi realizada secagem por 

aspersão em mini spray dryer, sem e com uso de adjuvante, Aerosil®200, obtendo-se o extrato 

seco por aspersão (ESA) e o produto seco por aspersão (PSA), respectivamente. A avaliação da 

atividade antifúngica foi realizada pelo método de microdiluição em caldo contra cepa de 

Candida albicans ATCC 36232 e foi utilizado o fluconazol como controle para determinar a 

Concentração Inibitória Mínima (CIM). O teor de polifenóis totais foi analisado por método 

colorimétrico de Folin-Ciocalteu em microplacas expresso em equivalentes de ácido gálico 

(EqAG). Como resultados, a SEC apresentou a CIM de 25 μg/ml para C. albicans, já o ESA e 

PSA apresentaram uma CIM de 50 μg/ml, indicando que a secagem em spray dryer não reduziu 

significativamente a ação antifúngica se comparada a SEC e que a utilização Aerosil®200 não 

influenciou a atividade biológica in vitro. Em relação ao teor de polifenóis totais observou-se que 

a secagem causou redução dessas substâncias uma vez que o SEC apresentou teor de polifenóis 

totais de 110,591 ±6,1167 μg EqAG/ml, enquanto que o ESA apresentou 102,6439 ±3,5633 μg 

EqAG/ml e o PSA 82,5152 ±2,3071 μg EqAG/ml. A partir dos resultados obtidos verificou-se 

que é possível a obtenção de um produto seco padronizado, uma vez que a secagem em spray 

dryer com ou sem o uso de adjuvante não anularam a atividade antifúngica, permitindo o 

prosseguimento no desenvolvimento de um possível fitoterápico a partir das cascas de E. uchi.  
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