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RESUMO

A busca por novas alternativas para o tratamento de infecções causadas por bactérias resistentes está cada vez mais intensa, recorrendo às 
inúmeras espécies vegetais que podem conter compostos bioativos de efeito antimicrobiano, tal como o Caryocar brasiliense (pequi).  Embora o 
conhecimento terapêutico do pequi e seus derivados seja muito difundido no conhecimento popular, ainda existem poucos estudos
demonstrando cientificamente a sua ação antibacteriana. Portanto, o presente estudo teve como objetivo verificar o efeito antibacteriano do 
extrato da casca de Caryocar brasiliense. A pesquisa foi realizada utilizando extrato hidroalcóolico (70%) da casca de Caryocar brasiliense com 
concentração de 0,026 mg/mL, cedido gentilmente pelo DAQ (Departamento de Análises Químicas) do IFMA (Instituto Federal do Maranhão). 
Para avaliar a atividade antibacteriana realizou-se ensaios de microdiluição e ágar difusão com quatro espécies bacterianas: Escherichia coli (ATCC 
25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e Klebsiella pneumoniae (ATCC 700603). A suspensão 
bacteriana utilizada em ambas às técnicas foi preparada em solução salina a 0,9% com turbidez equivalente a 0,5 da escala de McFarland. Os 
testes foram realizados em duplicata, com período de incubação de 24h a 37ºC, como controle positivo utilizou-se o cloranfenicol 0,02 mg/mL e o 
álcool 70% como controle negativo. O teste de microdiluição foi realizado a fim de constatar a CIM (concentração inibitória mínima) e CBM 
(concentração bactericida mínima), onde se diluiu o extrato avaliado obtendo titulações de 1/2 a 1/32. Após o período de incubação adicionou-se 
10 µL da solução reveladora de crescimento microbiano, CTT (2,3,5 trifenil-tetrazólio) e após 3 horas de incubação nas mesmas condições citadas 
anteriormente, foi realizada a interpretação: o surgimento de cor em tons avermelhados indicou o crescimento microbiano. Assim, constatou-se a 
CIM e semeou-se em Ágar Nutriente uma alíquota de 10 µL de cada poço que não apresentou crescimento visível para evidenciar a CBM.  O teste 
de Ágar difusão foi realizado em placas de petri contendo Ágar Mueller Hinton. Nestas, foram semeadas separadamente cada bactéria a ser 
testada e realizada a perfuração do ágar para a formação dos poços onde adicionou-se 50μl do extrato em questão. A interpretação dos 
resultados deu-se a partir da medição dos halos formados em cada poço, onde se obteve uma média após verificar 3 medidas diametralmente 
opostas. Diante das técnicas empregadas na pesquisa, observou-se que todas as cepas avaliadas foram sensíveis ao extrato em questão. Na 
microdiluição, observou-se que diante da E. coli e K. pneumoniae a CIM foi a mesma CBM: 32.5  µg/mL. Destaca-se os menores valores da CIM 
para S. aureus e P. aeruginosa com 16.25 µg/mL embora, tenha sido necessário 32.5 µg/mL e 65 µg /mL, respectivamente, para apresentar o 
efeito bactericida diante das referidas cepas. Os halos obtidos no teste de difusão em ágar variaram entre 10 e 15 mm, destacando-se o maior 
halo frente ao S. aureus com 15.16 mm, para P. aeruginosa obteve-se 14.66 mm, 10.66 mm para E. coli e 7.66 mm para K. pneumoniae. Conclui-
se que o extrato da casca de Caryocar brasiliense possui efeito antibacteriano diante das técnicas aqui avaliadas. Tal fato pode representar uma 
alternativa sustentável, viável e acessível para a produção de medicamentos que sejam utilizados em tratamento de infecções bacterianas.
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