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RESUMO

A utilização de plantas com o objetivo de promover a saúde acompanha a história da civilização desde os primórdios, sendo o resultado do acúmulo de conhecimentos empíricos

ao longo de várias gerações. Apesar de sua ampla utilização, ainda existem poucos relatos que contemplem seus componentes químicos e atividades biológicas, ou que

garantam sua eficácia, qualidade e segurança, sobretudo no que se refere a enorme biodiversidade do cerrado brasileiro. Estudos realizados com extratos vegetais de diferentes

espécies têm apontado a existência de compostos que apresentam atividade biológica e ação larvicida variadas. O conhecimento dos principais mecanismos de ação de extratos

vegetais ativos é de extrema importância, devendo-se ressaltar que a utilização inadequada de alguns pode acarretar uma série de efeitos adversos. No presente trabalho foram

obtidos extratos de folhas e de casca de caule de diversos espécimes vegetais coletados no Parque do Gafanhoto situado no município de Divinópolis (MG). Para a avaliação dos

efeitos bacteriostático, bactericida, fungiostático ou fungicida dos extratos obtidos, foram realizados experimentos empregando-se placas de Elisa de 96 poços a fim de se

determinar a CIM (concentração inibitória mínima), CBM (concentração bactericida mínima) e CFM (concentração fungicida mínima). Os procedimentos experimentais seguiram

aqueles descritos em CLSI (2003). As folhas e cascas de caules foram secas em estufa e, em seguida, trituradas em moinho. Posteriormente foi adicionado álcool 70% na

proporção de 9:1, a solução agitada e coada. Para que todo o solvente fosse extraído foi utilizado rotavapor e as amostras obtidas liofilizadas. Os extratos foram testados em

alguns microrganismos como Streptococcus agalactiae; Staphylococcus aureus; Pseudômonas aeruginosa; Escherichia coli e Candida albicans. Os procedimentos experimentais

continuam a fim de se levantar potenciais efeitos biológicos dos extratos frente a larvas de Culex quinquefasciatus.
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