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RESUMO

Produto Natural é definido como uma substância proveniente de um ser vivo que pode ser produzido em processos de síntese que inspiram o desenvolvimento de novas drogas.

O Brasil é reconhecidamente detentor de grande biodiversidade, além de despertar interesse por seu potencial biotecnológico. A resistência de patógenos como Staphylococcus

aureus a antibióticos é um problema de saúde mundial, justificando a busca de produtos naturais como novas alternativas ao estudo de diferentes mecanismos de ação e/ou que

regulem a virulência e a ação infecciosa desses organismos visando obter moléculas, para a produção de novos fármacos. Nesse contexto, alguns estudos demonstram a ação

de extratos de plantas como agentes antimicrobianos de interesse clínico, atuando na morte ou redução da virulência dos mesmos. O objetivo do presente projeto é estudar, pela

técnica de antibiograma, o efeito do extrato cetônico obtido das sementes da espécie Pteridon emarginatus, sobre o crescimento de S. aureus inoculado em meio ágar

Muller-Hinton.  Para a realização dos ensaios, discos de papel de filtro estéril, embebidos com diferentes concentrações do extrato da Pteridon emarginatus foram depositados

sobre a superfície do meio ágar após a inoculação, por semeadura, da cultura de S aureus. Discos contendo Penicilina G 30mg e salina foram utilizados como controles. Após 24

horas, os halos de inibição, quando formados, foram medidos e comparados com os controles para demonstrar a inibição do crescimento conforme a concentração de extrato

contida em cada disco. Os resultados mostraram que o extrato cetônico utilizado nas concentrações 500; 50; 5; 2,5 e 0,5 µg/ml foram capazes de inibir o crescimento do S.

aureus quando comparado com os controles. As concentrações que mostraram uma maior eficácia na inibição no crescimento do microrganismo serão estudadas, in vivo,

utilizando o modelo de sepse causada por S aureus em camundongos. 
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