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	A comprovação de atividade farmacológica de extratos de esponjas marinhas nos levou a propor a investigação de atividade farmacológica entre os extratos obtidos de espécies abundantes no sul do Brasil, Dragmacidon reticularis (Ridley & Dendy, 1886), Aplisyna caissara  (Pinheiro e Hadju, 2001) e Guitarra sepia  (Lerner, 2001). Os exemplares serão coletados no litoral de Santa Catarina e acondicionados em frascos contendo álcool etílico (EtOH 92.3%; Granato et al., 2000).  O extrato alcoólico resultante será filtrado, concentrado em rotaevaporador (Fisaton, Brasil) e ressuspendido em água ou solução fisiológica (NaCl 0.9%) para os testes biológicos. A toxicidade in vivo do extrato será avaliada por meio do teste da DL50, realizado em camundongos e através do teste de citotoxicidade in vitro realizado com células HTC (hepatoma), quanto a capacidade de extrusão do corante azul de trypan imediatamente, 24, 48, e 72h após incubação com os extratos. A avaliação da atividade analgésica será realizada com os modelos experimentais da formalina sub-plantar e o teste das contorções abdominais. Todos eles medem a capacidade de resposta individual dos animais de experimentação (camundongos) aos estímulos nóxicos e sua modificação frente ao tratamento com os extratos. Em todos os testes são utilizadas substâncias padrão analgésicas que servem de controle positivo na avaliação das respostas. A atividade antiinflamatória será verificada através do teste do granuloma que consiste em provocar uma reação inflamatória em ratos (implante cutâneo intraescapular) e a sua remissão por efeito dos extratos administrados nos animais de experimentação. Por fim será investigada a atividade antimicrobiana por meio do teste da concentração inibitória mínima (MIC), sobre colônias de Mycobacterium tuberculosis (H37Rv). Com este trabalho espera-se contribuir para o conhecimento dos produtos naturais extraídos de organismos marinhos quanto ao potencial farmacológico e terapêutico. 





