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Antecedentes, Motivação e Objetivos. A pele possui importante função na proteção do
organismo. Havendo lesão da pele é necessária rápida intervenção afim de garantir a proteção do
organismo e regeneração tecidual [1]. Os substitutos de pele são usados para prevenir infecções e
auxiliar a regeneração. Dentre os biomateriais utilizados como substitutos temporários de pele, o
compósito de agarose e nanopartículas de prata (NPsAg) apresenta ação antimicrobiana e não
possui atividade anti-inflamatória [2]. A espécie Syzygium cumini (L.) Skeels, possui comprovada
ação anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana. Este trabalho visou a elaboração e
caracterização de filmes baseados em agarose com a incorporação de NPsAg e extratos de S.
cumini. Também foi investigado o perfil da atividade antimicrobiana das NPsAg livres e
incorporadas ao filme, na presença e ausência de extratos de S. cumini[3][4].
Métodos. Foi utilizado extrato hidroalcoólico de folhas de S. cumini. As NPsAg foram obtidas por
redução com NaHBO4. Durante o processo da síntese química de nanopartículas foi desenvolvido
um protocolo para estabilização das NPsAg. Em seguida foram produzidos filmes de agarose por
“casting” incorporando diferentes concentrações das NPsAg e de extrato de S. cumini. As NPsAg, o
extrato e os filmes foram caracterizados através de espectroscopia na região do Ultravioletavisível (UV-Vis), espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR) e ensaios
antimicrobianos com bactérias representantes dos grupos Gram positivas, Gram negativas, álcool
ácido resistente e levedura. Também foi desenvolvido um método para avaliar a ação
antimicrobiana por contato do filme de NPsAg.
Resultados. As NPsAg apresentaram coloração amarelada típica. Os filmes produzidos se
mostraram homogêneos, sem rachaduras e flexíveis. Foi testada a estabilidade das NPsAg durante
dez dias a temperatura de 25 ºC. A análise de UV-Vis revelou máximos de absorção em torno de
400 nm, indicando a formação das NPsAg e a presença das mesmas nos filmes. Na avaliação por
FTIR, foi possível identificar os principais grupos funcionais da estrutura do polímero e do extrato
da planta. Observou-se atividade antimicrobiana do extrato de S. cumini frente ao S. aureus, M.
luteus, B. subtilis, E. faecalis e C. albicans. As NPsAg se mostraram eficientes contra ao S. aureus,
M. luteus, B. subtilis, P. aeruginosa, M. smegmatis, E. coli, M. marcescense e C. albicans. O novo
protocolo desenvolvido indicou que as NPsAg quando associadas aos filmes poliméricos possuem
atividade antimicrobiana restritas as superfícies dos filmes, sendo limitada a sua difusão em meio
de cultura semi-sólido.
Discussão e Conclusão. Este trabalho demonstrou a viabilidade de filmes contendo NPsAg e
extrato de S. cumini. Demonstrou ainda a ação localizada das NPsAg quando incorporada a filmes
por meio de um novo protocolo desenvolvido para este fim.
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