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Avaliação da atividade antimicrobiana do mesocarpo interno do Caryocar
brasiliense contra cepas de Escherichia coli e Staphylococcus aureus isoladas
de infecção hospitalar.
Resumo
Introdução: Considerando o alto percentual de isolamento de S. aureus e de E. coli
em infecções hospitalares e que ensaios in vitro com um extrato hidroetanólico de
folhas de Caryocar

brasiliense mostraram atividade antibacteriana contra

Enterococcus faecalis e Pseudomonas aeruginosa, optou-se por utilizar o Caryocar
brasiliense na produção de extrato para avaliar possível atividade antimicrobiana
contra cepas de E.coli e S. aureus. Objetivos: Verificar atividade antimicrobiana do
extrato de Caryocar brasiliense, em diferentes concentrações, perante amostras de
S. aureus e E. coli. Métodos: Utilizou-se 20 cepas de E. coli e 20 cepas de S.
aureus, que foram reavivadas e incubadas em estufa microbiológica a 37°C. As
amostras foram transferidas para solução salina estéril (NaCl 0,85%). Para obtenção
do extrato, retirou-se 28g do mesocarpo interno que foi seco em estufa, triturado e
adicionado a 140mL de álcool 70% e submetido ao banho maria. O resultante do
banho maria foi filtrado e incubado em estufa a 40°C. Para a análise da inibição do
crescimento bacteriano foi realizado o método de microdiluição em placas nas
concentrações de 200, 100, 50, 25 12.5, 6.25, 3.12 e 1.56 mg/mL do extrato.
Resultados: 15%, 10% e 5% das cepas de E. coli foram inibidas nas concentrações
do extrato de 200,100 e 50 mg/mL, respectivamente. 35%, 25%, 45% e 5% das
cepas de S. aureus foram inibidas nas concentrações de 200, 100, 50 e 25 mg/mL,
respectivamente. Conclusão: apesar de pequena, houve atividade antimicrobiana
do extrato do Caryocar brasiliense diante de S. aureus e de E. coli.
Palavras-chave: Atividade antimicrobiana; Caryocar brasiliense; Escherichia coli;
Staphyloccocus aureus.

Evaluation of the antimicrobial activity of the internal mesocarp of Caryocar
brasiliense against strains of Escherichia coli and Staphylococcus aureus
isolated from hospital infection.
Abstract
Introduction Considering the high percentage of isolation of S. aureus and E. coli in
hospital infections and that in vitro tests with a hydroethanolic extract of Caryocar
brasiliense leaves showed antibacterial activity against Enterococcus faecalis and
Pseudomonas aeruginosa, it was decided to use Caryocar brasiliense in the
production of extract to evaluate possible antimicrobial activity against strains of E.
coli and S. aureus.
Aims: To verify the antimicrobial activity of the extract of Caryocar brasiliense, in
different concentrations, against the samples of S. aureus and E. coli. Methods:
Twenty strains of E. coli and 20 strains of S. aureus were used, which were revived
and incubated in a microbiological oven at 37 ° C. Samples were transferred to sterile
saline (0.85% NaCl). To obtain the extract, 28 g of the internal mesocarp was
removed and dried in an oven, crushed and added to 140 mL of 70% alcohol and
submitted to the water bath. The resulting water bath was filtered and incubated in an
oven at 40 ° C. For the analysis of inhibition of bacterial growth the plaque
microdilution method was performed at the concentrations of 200, 100, 50, 25 12.5,
6.25, 3.12 and 1.56 mg / mL of the extract. Results: 15%, 10% and 5% of E. coli
strains were inhibited at extract concentrations of 200, 100 and 50 mg / mL,
respectively. 35%, 25%, 45% and 5% of S. aureus strains were inhibited at
concentrations of 200, 100, 50 and 25 mg / mL, respectively. Conclusion: Although
small, there was antimicrobial activity of Caryocar brasiliense extract S. aureus and
E. coli.

Introdução
Infecção Hospitalar (IH) ou nosocomial é a infecção adquirida após a admissão, que
se manifesta durante a hospitalização ou após a alta, quando puder ser relacionada
com a internação ou com procedimentos hospitalares1,2. IH advém em parte de
alterações nas condições imunológicas e orgânicas dos pacientes, deixando-os mais
propensos a infecções3.
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Essas infecções representam grave problema de saúde no Brasil e no mundo,
estendendo o tempo de hospitalização, morbidade e mortalidade, além de gerar
mudanças nos padrões de resistência microbiana com consequente aumento nos
custos assistenciais4. A maioria das infecções hospitalares é provocada por
bactérias de baixa virulência que constituem a flora humana normal e dentre os
principais patógenos estão as bactérias gram positivos, como Staphylococcus
aureus, os Pneumococos e Enterococcus, e os bacilos gram negativos,
representados pela Klebsiella, E. coli, Enterobacter e Serratia5.
Atualmente, muitos patógenos clinicamente importantes são resistentes a todos ou
quase todos os antibióticos. Este fenômeno da resistência bacteriana mundial é
preocupante, especialmente no ambiente hospitalar6.
Staphylococcus aureus é uma bactéria Gram positiva e um dos principais agentes
bacterianos envolvidos em infecções nosocomiais e comunitárias, como infecções
de pele, infecções pós-cirúrgicas, pneumonias, abscessos e endocardites que
podem apresentar altos índices de morbidade e mortalidade 7. Destaca-se por sua
elevada patogenicidade que a permite produzir doenças, tanto em indivíduos
imunocomprometidos quanto em hígidos, além sua fácil disseminação intrahospitalar devido a sua resistência aos antimicrobianos8.
O problema da resistência do S. aureus à meticilina foi descrito pela primeira vez
nos anos 60, tornando-se prevalente desde 1980. São endêmicos, em muitos
hospitais, e mesmo epidêmicos em alguns, geralmente sendo resistentes, em 30%,
de todas as infecções causadas por Staphylococcus aureus9.
Escherichia coli é bactéria Gram negativa, presente na microbiota normal do ser
humano, exercendo um efeito benéfico sobre o organismo: suprime a multiplicação
de bactérias prejudiciais e sintetiza vitaminas. No entanto, há cepas de E.coli
capazes de provocar doenças graves como, por exemplo, o grupo das
enteropatogênicas10. Diversos estudos realizados no Brasil demonstram alta taxa de
resistência de Escherichia coli a amoxicilina/ampicilina, sulfametoxazol - trimetoprim
e cefalotina11,12.
Diante desse cenário, alguns trabalhos exploraram a possibilidade do uso de
produtos vegetais para combater infecções, como, por exemplo, extratos alcoólicos
obtidos das folhas das plantas Schinus terebinthifolius (aroeira), Stryphnodendron
adstringens (barbatimão) e Cordia verbenacea (erva-baleeira)13, bem como extrato
3

de Plectranthus amboinicus (hortelã de folha grossa)14 e óleo essencial obtido das
sementes de P. emarginatus (sucupira branca)15 demonstraram inibição do
crescimento de S. aureus.
Desse modo, a investigação de produtos vegetais com atividade antimicrobiana
tornou-se

imprescindível

na

guerra

contra

a

resistência

bacteriana

aos

antimicrobianos já existentes. O Pequi (Caryocar brasiliense) é uma árvore frutícola
típica do cerrado brasileiro constituindo fonte de vitamina para finalidades culinárias
e fonte do óleo para cosméticos16,17.
Considerando o alto percentual de isolamento de S. aureus e de E. coli em IH,
optou-se neste estudo por utilizar o Caryocar brasiliense, de amplo potencial para
aplicação nas áreas clínica e cosmética, como substrato para obtenção do extrato
utilizado para avaliar possível atividade antimicrobiana contra cepas dessas
bactérias.

Materiais e métodos

Escolha dos microrganismos:
As 20 cepas de S. aureus e 20 cepas de E. coli utilizadas na pesquisa foram
provenientes do Banco de microrganismos do Laboratório de Microbiologia de uma
faculdade de Medicina do sul de Minas Gerais, obtidas de pacientes hospitalizados
no Hospital Escola desta instituição, no período de 2001 a 2007, isoladas de
diversas amostras (urina, pele, corrente sanguínea, sítio cirúrgico e outros) dos
pacientes nas diferentes unidades hospitalares (Pediatria, Clínica Particular, Clínica
Cirúrgica, Clínica Médica e Unidade de Terapia Intensiva).

Reavivamento das bactérias:
Foram retiradas do freezer 30 amostras de cada bactéria que, após descongeladas
à temperatura ambiente, foram plaqueadas em meio de cultura Ágar Nutriente, e
incubadas em estufa microbiológica à 40°C por 48 horas18. Após esse procedimento,
das 60 amostras candidatas ao estudo, 28 das amostras de E. coli e 29 amostras de
S. aureus obtiveram crescimento significativo. Dentre as amostras cujo crescimento
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foi significativo 20 amostras de S. aureus e 20 amostras de E. coli foram escolhidas
aleatoriamente para dar prosseguimento à pesquisa.

Preparação das amostras:

As cepas selecionadas foram coletadas das placas Petri e então transferidas com
auxílio da alça de repicagem estéril para microtubos contendo 5ml de solução salina
(0,85%). Esses microtubos foram vortezados e os inóculos padronizados
empregando o cartão de Wickeman até atingir 3+ (quando ocorre desaparecimento
das linhas), que corresponde à escala 0,5 de Mc Farland (aproximadamente
108UFC/ml)19. Em seguida, cada amostra foi diluída 10 vezes colocando 50µL da
bactéria em 450µL de salina estéril, colocadas em tubos eppendof e mantidas sob
refrigeração até análise20.
Obtenção do extrato hidroalcoólico do fruto de Pequi:

O extrato hidroalcoólico padrão (EAPs) foi obtido segundo metodologia adaptada de
Krychak-Furtado (2006). A amostra de frutos teve seu mesocarpo interno retirado,
totalizando 28g de amostra, e seco em estufa microbiológica a 40°C por 48h.
Posteriormente, triturado com auxílio de almofariz. O resultante da trituração foi
adicionado a etanol 70%, incubados em banho-maria a 60°C por 60 min. Filtrou-se a
suspensão quente em funil com algodão e, para evaporação do solvente, foi levada
à estufa a 40°C até atingir peso constante. A solução estoque foi obtida através de
10mL de água destilada adicionados à 3g de extrato, resultando na concentração de
300mg/mL 21.

Análise da atividade antimicrobiana do extrato de pequi- Microdiluição em
placas:

A análise foi realizada segundo metodologia padronizada de microdiluição em placa,
com adaptações. As quatro placas utilizadas (duas para análise de S. aureus e duas
para análise de E. coli) contendo 96 poços, sendo 8 fileiras de poços, numeradas de
A até H, e 12 colunas de poços, numeradas de 1 a 12 22. A princípio colocou-se 50 μl
de caldo Müller Hunton em todos os poços da placa. Em seguida, foi adicionado 50
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μl do extrato de pequi (Caryocar brasilienses) em diferentes concentrações (200
mg/ml, 100 mg/ml, 50 mg/ml, 25 mg/ml, 12,5 mg/ml, 6,25 mg/ml, 3,12 mg/ml e 1,56
mg/ml), escolhidas empiricamente, nas linhas horizontais (A a H da placa): a fileira
A recebeu extrato concentração de 200 mg/ml, a B, extrato na concentração de 100
mg/ml e assim por diante. Em seguida, adicionou-se 10μl de 10 cepas bacterianas
de E. coli e S. aureus, previamente preparadas (exposto no item “Preparação das
amostras”), nos poços de cada coluna de 1 a 11 em suas respectivas placas. Desse
modo, cada coluna continha uma cepa bacteriana diferente da outra, exemplificando:
de A1 a H1 a cepa bacteriana foi a mesma, diferindo das fileiras A2 a H2, e assim
sucessivamente. A coluna de número 11 de cada placa recebeu o controle positivo
contendo 100μL de caldo Müller Hunton e 10μl de uma cepa bacteriana controle, e a
coluna 12 recebeu o controle negativo: 50 μl do caldo Müller Hunton mais 50 μl do
extrato nas diferentes concentrações (figura 1). Em seguida as placas foram
incubadas em estufa 40ºC por 24h. Após esse tempo, adicionou-se 20 μl do
revelador cloreto de 2,3,5-trifenil tetraezólio (TTC) a 2,5%, em todos os poços, para
a avaliação do crescimento bacteriano por aspectos colorimétricos, seguido de
incubação em estufa de 35°C por 3h. Concluído o período de 3h, realizou-se a
leitura das placas através da coloração obtida com o revelador TTC (figura 2), sendo
que a coloração avermelhada ou rosada corresponde a crescimento bacteriano
(indicativo de mudança de cor do TTC- crescimento bacteriano), enquanto a
coloração marrom, ausência de crescimento bacteriano, provável efeito inibitório da
solução teste22.
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Figura 1. Placa demonstrativa de microdiluição para análise da atividade
antimicrobiana do extrato de C.brasiliense contra cepas de E. coli e de S. aureus.

Figura 2. Demonstração do teste de microdiluição em placa com amostras de E.
coli, evidenciando aspectos colorimétricos da revelação pelo revelador TTC. Os
poços que tiveram efeito inibitório apresentaram coloração marrom, e os de
coloração avermelhada, não houve efeito inibitório.
Análise estatística:

Foi utilizado o programa Microsoft® Excel® para plotagem dos dados e o programa
GraphPad Prisma 5.0, versão disponível no computador do Laboratório de
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Microbiologia da Instituição, para elaboração dos gráficos e análise descritiva. Foram
realizados testes de distribuição percentual, testes de correlação e comparação,
para uma melhor interpretação dos resultados.

Resultados
A {figura 3} mostra que 3 cepas de E. coli, em um total de 20, foram inibidas na
concentração de 200mg/mL do extrato de C. brasiliense, enquanto na concentração
de 100mg/mL inibiu-se 2 cepas e na de 50mg/mL obteve-se inibição de uma cepa,
de modo que a inibição foi diretamente proporcional à concentração do extrato. Nas
demais concentrações não se obteve inibição do crescimento bacteriano.
Já a {figura 4} revela que 7, entre 20, cepas de S. aureus foram inibidas na
concentração de 200mg/mL do extrato de C. brasiliense, 5 cepas inibidas na
concentração de 100mg/mL, 9 cepas inibidas na concentração de 50mg/mL e 1 cepa
inibida na concentração de 25mg/mL. Com exceção do resultado obtido na
concentração de 50mg/mL, a inibição mostrou-se diretamente proporcional à
concentração do extrato. As demais concentrações não resultaram em inibição do
crescimento bacteriano.
Na {figura 5} exibe-se uma análise comparativa da atividade antimicrobiana do
extrato de pequi contra as cepas de E. coli e S. aureus, evidenciando que
Staphylococcus aureus mais suscetível que Escherichia coli à atividade inibitória do
fruto, dada a quantidade de amostras inibidas.
Os resultados obtidos, tanto para E. coli quanto para S. aureus foram positivos,
demonstrando que ambas as espécies provavelmente apresentam sensibilidade
após o contato in vitro com alguma(s) molécula(s) presente(s) no extrato do
mesocarpo interno do pequi (Caryocar brasiliense).
Discussão
A literatura científica é bastante contundente em demonstrar a problemática da
resistência bacteriana aos antibióticos existentes. Perante essa realidade, faz-se
essencial a investigação de abordagens estratégicas, como a etnofarmacologia,
ciência que lida com os usos que comunidades tradicionais fazem das espécies
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vegetais para fins terapêuticos, que tem se mostrado uma fonte promissora de
novos medicamentos1. Como exemplo de terapia alternativa, descobriu-se que o uso
do Cranberry auxilia no tratamento das infecções do trato urinário recorrentes, cujo
principal patógeno é a bactéria Escherichia coli

23.

O Cranberry possui a capacidade

de inibir a adesão das fímbrias de uropatógenos, como a E. coli, às células
uroepiteliais impedindo a colonização e o crescimento bacteriano 23. Outro exemplo é
a Aureociclina (flor de pétalas brancas), cujo extrato é um potente antibiótico natural
contra Staphylococcus aureus resistentes à meticilina24.
Com relação ao fruto utilizado neste trabalho, estudos com ensaios in vitro com um
extrato hidroetanólico de folhas de C. brasiliense mostraram atividade antibacteriana
contra Enterococcus faecalis e Pseudomonas aeruginosa. Este extrato mostrou
possuir também atividades leishmanicidas e antimicrobianas, inibindo a proliferação
de formas promastigotas de Leishmania amazonensis, além de potencial
antioxidante análogo às atividades da vitamina C25. Em outro estudo, com extrato da
casca de pequi, este foi considerado conservante ou fungicida seguro para controle
de fungos fitopatogênicos26. O óleo, extraído do pequizeiro, demonstrou atividade
antifúngica, por inibir o crescimento de Cryptococcus neoformans.27 Trabalhos
realizados por Paula-Junior e colaboradores(2006)28, avaliando a atividade
antimicrobiana de extratos etanólicos das folhas e cascas do pequi apresentam
capacidade bactericida frente à E. coli.
Nos resultados do presente trabalho com o extrato do Caryocar brasiliense, houve
inibição de 15% das cepas de E. coli na maior concentração do extrato, 200mg/mL,
10% das cepas na concentração de 100mg/mL e 5% das cepas na concentração de
50mg/mL, sem ação nas demais concentrações. Em relação à S. aureus, inibiu-se
35% das cepas na concentração de 200mg/mL, 25% na concentração de
100mg/mL, 45% na concentração de 50 mg/mL, 5% na concentração de 25 mg/mL e
sem ação nas demais concentrações. O percentual de inibição foi diretamente
proporcional à concentração do extrato na análise das duas bactérias, com exceção
da S. aureus com extrato na concentração de 50 mg/mL, que demonstrou maior
percentual, sendo um erro de metodologia a hipótese mais provável para justificar
esse dado.
Ao comparar o resultado obtido diante das duas bactérias, nota-se que o extrato
possuiu maior efeito sobre S. aureus, sendo uma possível explicação a estrutura
9

celular, uma vez que é uma bactéria gram positivo enquanto a E. coli pertence às
bactérias gram negativo. As bactérias gram-negativas possuem duas membranas ao
redor do citoplasma: a membrana interna (MI), envolta por fina camada de
peptideoglicano (PG) e a externa (ME)29. Juntas representam uma barreira de
permeabilidade, com moléculas hidrofóbicas incapazes de penetrar a ME, exceto se
acessar porinas, enquanto a maioria das moléculas hidrofílicas não atravessa a MI,
a menos que transportadores específicos estejam disponíveis30. As bactérias Grampositivas não possuem uma membrana externa protetora, mas as camadas de PG
são mais espessas que as de organismos Gram-negativos31.
Outra possibilidade para a diferença na resposta ao extrato é que a concentração
necessária para obter amplo efeito sobre E. coli possa ser maior que a necessária
para inibir o S. aureus, de maneira que não se pode excluir a probabilidade de o
extrato em maiores concentrações atuar com maior êxito na inibição bacteriana.
Perante as limitações desse trabalho e os resultados obtidos, acredita-se na
necessidade de realização de novos estudos para maior elucidação sobre o assunto,
sendo uma das perspectivas o uso de modelo animal exposto simultanemante à
infecção pelas bactérias utilizadas na pesquisa e ao extrato de pequi.

Conclusão

Concluiu-se que, apesar de pequena, houve atividade antimicrobiana do extrato do
Caryocar brasiliense nas concentrações de 200mg/mL, 100mg/mL, 50mg/mL e
25mg/mL diante de S aureus e nas três maiores concentrações diante de E. coli. Um
total de 15%, 10% e 5% de cepas de E. coli foram inibidas nas concentrações
200mg/mL, 100mg/mL e 50mg/mL, respectivamente, enquanto 35%, 25%, 45% e
5% das cepas de S. aureus foram inibidas nas concentrações 200mg/mL,
100mg/mL, 50mg/mL e 25mg/mL, respectivamente.
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Quantidade de cepas de E. coli

Figuras: 3, 4 e 5

Figura 3: Perfil de sensibilidade de cepas de E. coli a diferentes concentrações do
extrato de Caryocar brasiliense. Vinte cepas de Escherichia coli coletadas de
pacientes com infecção hospitalar foram colocadas em placas de 96 poços contendo
meio de cultura Müller Hunton e o extrato de Caryocar brasiliense para a realização
do teste da microdiluição. Após o período de incubação, adicionou-se 20 μL do
revelador cloreto de 2,3,5- trifenil tetrazólico (TTC) A 2,5% em todos os poços para a
avaliação do crescimento microbiano por aspectos colorimétricos. Após a análise da
placa, os valores foram plotados no programa GraphPad Prisma 5.0 para a
elaboração dos gráficos de dispersão.
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Quantidade de cepas de S. aureus

Figura 4: Perfil de sensibilidade de cepas de S. aureus a diferentes concentrações
do extrato de Caryocar brasiliense. Vinte cepas de Staphylococcus aureus coletadas
de pacientes com infecção hospitalar foram colocadas em placas de 96 poços
contendo meio de cultura Müller Hunton e o extrato de Caryocar brasiliense para a
realização do teste da microdiluição. Após o período de incubação, adicionou-se 20
μL do revelador cloreto de 2,3,5- trifenil tetrazólico (TTC) A 2,5% em todos os poços
para a avaliação do crescimento microbiano por aspectos colorimétricos. Após a
análise da placa, os valores foram plotados no programa GraphPad Prisma 5.0 para
a elaboração dos gráficos de dispersão.
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Figura 5: Análise comparativa da atividade antimicrobiana do extrato de pequi
contra as cepas de E. coli e S. aureus. Vinte cepas de Escherichia coli e vinte cepas
de Staphylococcus aureus coletadas de pacientes com infecção hospitalar foram
colocadas em placas de 96 poços contendo meio de cultura Müller Hunton e o
extrato de Caryocar brasiliense para a realização do teste da microdiluição. Após o
período de incubação, adicionou-se 20 μL do revelador cloreto de 2,3,5- trifenil
tetrazólico (TTC) A 2,5% em todos os poços para a avaliação do crescimento
microbiano por aspectos colorimétricos. Após a análise do crescimento microbiano
nas placas, os resultados observados foram comparados e utilizou-se o programa
Microsoft® Excel® 2016 para plotagem dos dados e formulação de um gráfico em
barras para possibilitar uma análise comparativa do comportamento do extrato
diante de amostras de E. coli e de s. aureus.
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