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RESUMO 

O uso indiscriminado de antibióticos tópicos e sistêmicos facilitam a 
predominância de bactérias multirresistentes aos fármacos, notadamente as do 
gênero Staphylococcus sp. Frente a isto, a busca por novos princípios ativos com 
ação antimicrobiana tem se mostrado como uma alternativa promissora. O 
Caryocar brasiliense, popularmente conhecido por pequi, é uma planta nativa do 
cerrado brasileiro que possui em sua composição diversos metabolitos e 
compostos com reconhecida ação medicinal. Desta forma, é crescente as 
pesquisas em busca de bioativos provenientes desta planta. O objetivo deste 
trabalho foi isolar e identificar bactérias do gênero Staphylococcus sp. da 
superfície ocular de cães com oftalmopatias e avaliar sua susceptibilidade ao 
extrato alcóolico da casca e extrato hexânico da polpa do pequi. Para tal, 
realizou-se levantamento bibliográfico sistematizado buscando-se validar seu 
uso medicinal. Coletou-se material biológico da superfície ocular de 21 cães 
apresentando oftalmopatias atendidos no serviço de oftalmologia do Hospital 
Veterinário da Universidade Federal de Jataí. Dentre os isolados, identificou-se 
quatro espécimes de Staphylococcus pseudintermedius resistente a meticilina 
(MRSP) as quais foram submetidas a ação dos extratos a partir de diluições 
seriadas. Concentrações até 25% do extrato da polpa do pequi não exerceram 
efeitos inibitórios no crescimento bacteriano. Por outro lado, o extrato da casca 
foi efetivo contra os isolados MRPS, apresentando concentração inibitória 
mínima equivalente a 2,2%. O extrato alcóolico da casca do Caryocar brasiliense 
se mostra como um composto alternativo em potencial no controle de bactérias 
MRPS. Estudos à cerca de sua toxicidade devem ser realizados buscando-se 
determinar a aplicabilidade da substância na terapêutica de animais com 
oftalmopatias. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Fitoterapia, oftalmologia, pequi, MRSP 
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ABSTRACT 

The indiscriminate use of topical and systemic antibiotics results in multi- resistant 
bacteria to the drugs available, notably those of the genus Staphylococcus sp. In 
view of this, the search for new active ingredients with antimicrobial action has 
been shown to be a promising alternative. Caryocar brasiliense, popularly known 
as pequi, is a plant native to the Brazilian cerrado that has in its composition 
several metabolites and compounds with recognized medicinal action. Thus, 
there is a growing research in search of bioactive from this plant. The objective 
of this work was to isolate and identify bacteria of the genus Staphylococcus sp. 
of the ocular surface of dogs with ophthalmopathies and to evaluate their 
susceptibility to the alcoholic extract of the bark and hexanic extract of the pequi 
pulp. A systematic bibliographic was carried out, seeking to validate its medicinal 
use. Biological material was collected from the ocular surface of 21 dogs 
presenting ophthalmopathies treated at the ophthalmology service of the 
Veterinary Hospital of the Federal University of Jataí. Among the isolates, four 
isolates of methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) were 
identified and  subjected to the action of the plant extracts from serial dilutions. 
Concentrations up to 25% of the pequi pulp extract had no inhibitory effects on 
bacterial growth. On the other hand, the extract was effective against MRPS 
isolates, with a minimum inhibitory concentration equivalent to 2.2%. The 
alcoholic extract of the   Caryocar brasiliense is shown as a potential alternative  
in the control of MRPS bacteria. Studies about its toxicity should be performed in 
order to determine the applicability of the substance in the treatment of animals 
with ophthalmopathies. 
 

KEYWORDS: Phytotherapy, ophthalmology, pequi, MRSP 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O gênero Staphylococcus sp. compreende um grupo de bactérias o qual 

possui prevalência na superfície ocular de cães com oftalmopatias, as vezes, 

causando infecções. Uma preocupação importante deste grupo refere-se a sua 

capacidade de adquirir resistência aos antibióticos. Além disso, encontram-se 

cepas chamadas de Staphylococcus sp. resistentes a meticilina (MRS), com 

resistência a drogas da classe dos betalactâmicos, apresentando uma 

problemática importante frente aos tratamentos convencionais e a saúde pública 

(KANG, et al., 2014).  

Os Staphylococcus coagulase positivos, como S. pseudintermedius, são 

estirpes de maior patogenicidade. Além do risco de transmissão para os 

humanos, há também preocupação com infecções oportunistas em cães com 

oftalmopatias e a dificuldade de tratamento devido ao caráter multirresistente do 

MRSP (MOUNEY et al., 2013).  

Produtos vegetais são utilizados desde a pré-história para fins medicinais 

e transpassam o tempo sendo utilizados até os dias atuais. A ação terapêutica 

das plantas é proveniente de princípios ativos que são produzidos pelo seu 

metabolismo e que apresentam alguma propriedade medicinal, sendo então 

empregadas no tratamento de afecções (SOUZA e RODRIGUES, 2016). 

O pequi (Caryocar brasiliense) é um fruto típico do cerrado brasileiro com 

importância econômica e cultural. Ação antimicrobiana, antioxidante, 

antineoplásica, cicatrizante, leishmanicida, antiparasitária, antifúngica e anti-

inflamatória, são algumas das propriedades fitoterápicas já apontadas em 

relação ao Caryocar brasiliense (BREDA et al., 2016; NOGUEIRA et al., 2012; 

BEZERRA et al., 2015; PALMEIRA et al., 2016; PAULA-JUNIOR et al., 2006. 

Apesar de não haver estudos que empregassem o C. brasiliense na 

superfície ocular, é promissor o uso de fitoterápicos na oftalmologia. Soluções a 

base de compostos vegetais já foram avaliadas no tratamento de oftalmopatias 

e apresentaram resultados animadores, mostrando que compostos vegetais 

possuem potencial para serem utilizados em terapias oftálmicas (CURTO et al., 

2014; DIAS et al., 2010; PERCHES et al., 2012).  
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APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DO CARYOCAR BRASILIENSE – REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

BRUNO FILHO, F. F.; ATAÍDE, W. F.; MACHADO, M. R. F.; NEBO, L.; 

STELLA, A. E.; AMARAL, A. V. C. 

RESUMO 

É crescente o interesse e a busca por princípios ativos naturais com 
propriedades terapêuticas oriundas das plantas, tendo em vista seu potencial de 
utilização pelas indústrias cosmética e farmacêutica. Assim, o objetivo desta 
revisão foi realizar uma análise sistemática das produções científicas que têm 
explorado algum potencial terapêutico do Caryocar brasiliense. A metodologia 
dos itens de relatório preferidos foi aplicada para revisão sistemática e protocolos 
de meta-análise (PRISMA). Foram selecionados artigos publicados no período 
de 2009 a 2019 na Web of Science e Bireme. Os descritores utilizados foram 
Caryocar brasiliense, ação antimicrobiana, extrato e terapêutico. Após a 
aplicação dos critérios de exclusão, foram selecionados 25 estudos, elucidando 
uma miscelânea de potenciais terapêuticos para o pequi, como antioxidante, 
antifúngico, antibiótico, antineoplásico, neuroprotetor, regulação da pressão 
arterial e análise da toxicidade de diferentes partes da planta. Verificou-se que 
os extratos etanólico e aquoso da polpa, casca, fruto e folhas podem ser 
extraídos do Caryocar brasiliense para fins terapêuticos, sendo administrados, 
principalmente, por via oral. Estudos toxicológicos demonstraram baixa 
toxicidade para todas as partes da planta. Os benefícios terapêuticos 
observados consistiram principalmente em atividades antioxidantes, 
antiinflamatórias, antimicrobianas, antineoplásicas, antiparasitárias e de controle 
da pressão arterial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Extrato, fitoterapia, pequí  

 

ABSTRACT 
The interest and search for natural active principles with therapeutic properties 
arising from plants are growing, given their potential for use by the cosmetic and 
pharmaceutical industries. Thus, the objective of this review was to carry out a 
systematic analysis of scientific productions that have explored some therapeutic 
potential of Caryocar brasiliense. The methodology of the preferred reporting 
items was applied for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA). 
Articles published in the period from 2009 to 2019 in the Web of Science and 
Bireme were selected. The descriptors used were Caryocar brasiliense, 
antimicrobial action, extract, and therapeutic. After applying the exclusion criteria, 
25 studies were selected, elucidating a miscellany of therapeutic potentials for 
pequi, such as antioxidant, antifungal, antibiotic, antineoplastic, neuroprotective, 
regulation of blood pressure as well as analysis of the toxicity of different parts of 
the plant. It was verified that the ethanolic and aqueous extracts of the pulp, peel, 
fruit, and leaves can be extracted from Caryocar brasiliense for therapeutic 
purposes, being administered, mainly, orally. Toxicological studies have shown 
low toxicity for all parts of the plant. The therapeutic benefits observed consisted 
mainly of antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, antineoplastic, 
antiparasitic, and blood pressure control activities. 
 
KEY-WORDS: Extract, pequi, phytotherapy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ação terapêutica das plantas é proveniente de princípios ativos que são 

produzidos pelo seu metabolismo e que apresentam alguma propriedade 

medicinal, sendo então empregadas no tratamento de afecções. Historicamente, 

os produtos vegetais são utilizados desde a pré-história para fins medicinais e 

transpassam o tempo sendo utilizados até os dias atuais (SOUZA e 

RODRIGUES, 2016). 

Com a constante descoberta de novas propriedades fitoterápicas é 

crescente o interesse e a busca por princípios ativos naturais para uso pelas 

indústrias cosméticas e farmacêuticas, deparando-se então com estudos 

científicos afim de elucidar tal potencial (AMARAL et al., 2014). 

O Brasil é um país que detêm flora rica, diversificada e abundante. Além do 

fator biológico que representam no ecossistema, algumas plantas 

desempenham papel socioeconômico e cultural em determinadas regiões. O 

Caryocar brasiliense é um fruto típico do cerrado brasileiro conhecido 

popularmente como piqui, pequi ou amêndoa-de-espinho, sendo este último 

devido a presença de pequenos espinhos que envolvem o caroço do fruto. 

Pertencente à família Caryocaraceae, sua árvore atinge cerca de 10 metros de 

altura e possui galhos de aspecto retorcido. A árvore floresce entre os meses de 

setembro e novembro enquanto os frutos (Figura 1) atingem o ponto de 

maturação entre novembro e fevereiro (LORENZI, 1992). 

Tradicionalmente utilizado na culinária, o óleo de pequi também é 

empregado na indústria de cosméticos. Por apresentar composição química rica 

em micronutrientes e ácidos graxos como o ácido oleico, palmítico e linoleico, o 

óleo de Caryocar brasiliense apresenta boas características que justificam seu 

uso em formulações cosméticas e para medicina tradicional (MIMURA et al., 

2016). 

 Sabe-se que o ácido graxo linoleico presente no pequi é, por exemplo, 

benéfico no tratamento de feridas cutâneas. Seu uso acelera o processo 

cicatricial, diminuindo a inflamação local e aumentando a síntese de colágeno no 

tecido, o que resulta em um tecido mais resistente e com maior força tensil 

(NASCIMENTO et al., 2015).  
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Figura 1 - Fruto do Caryocar brasiliense seccionado, evidenciando a amêndoa com a 

polpa oleaginosa (A) e a casca (B). 

 

 

A ingestão do óleo de Caryocar brasiliense como suplemento alimentar 

pode ser um importante aliado contra o estresse oxidativo relacionado ao 

envelhecimento, auxiliando na prevenção de doenças crônicas degenerativas. 

Resultados mostraram que o uso dessa substância melhora quadros anêmicos 

e reduz processos inflamatórios (ROLL, et al., 2018). O óleo de pequi também 

atua contra radicais livres, possui atividade hepatoprotetora (VALE, et al., 2019) 

desempenha atividade leishmanicida e antimicrobiana contra bactérias entéricas 

isoladas de humanos (PAULA-JUNIOR, et al., 2006). 

Avaliando a ação do óleo de Caryocar brasiliense no processo cicatricial de 

lesões cutâneas induzidas em ratos, Bezerra et al. (2015) mostraram que o 

composto a base de pequi foi capaz de acelerar o processo de regressão da 

ferida, reduzir o número de células inflamatórias e contribuir para a 

neovascularização, além do aumento de fibroblastos e colágeno no tecido, 

fatores cruciais no processo de cicatrização. Desta forma, o estudo foi capaz de 

elucidar que o Caryocar brasiliense possui princípio ativo com ação anti-

inflamatória. Batista et al. (2010) também apontaram resultados promissores 

referentes ao potencial anti-inflamatório ao utilizar óleo de Caryocar coriaceum 

Wittm, uma espécie do mesmo gênero, em lesões dérmicas em ratos. O fruto do 
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pequi, além dos óleos, possui vitamina A, sendo útil na proteção da pele contra 

raios ultravioletas e extremamente eficientes na hidratação cutânea e tratamento 

das marcas senis (FARIA et al., 2014). 

Devido ao alto custo atrelado, cerca de 66% da população brasileira não 

possui acesso à medicações comerciais, sendo a medicina tradicional popular 

uma alternativa utilizada. Apesar dos benefícios, a utilização equivocada ou 

exacerbada de compostos vegetais podem apresentar toxicidade e serem 

prejudiciais à saúde (SOUZA e RODRIGUES, 2016). 

 

 

2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sistemático de produções 

científicas que exploraram o potencial terapêutico do Caryocar brasiliense, de 

forma a resumir e harmonizar os resultados de pesquisas dos últimos dez anos, 

que buscaram validar o seu uso medicinal. 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado utilizando-se duas bases de 

dados distintas, Web of Science e Bireme (Centro Latino-Americano e do Caribe 

de Informação em Ciências da Saúde). Os termos aplicados como descritores 

foram Caryocar brasiliense extract e Caryocar brasiliense therapeutic, em ambas 

as plataformas.  

Para definição da amostra, seguiu-se o recomendado pelo fluxograma 

Prisma 2009. Os critérios de inclusão para composição da amostra deste estudo 

foram: artigos completos, publicados no período de janeiro de 2009 a dezembro 

de 2019, em periódicos nacionais e internacionais; revisados por pares, 

publicados em português, inglês e espanhol; e que fossem artigos de pesquisa 

que apresentaram contribuições a respeito da aplicabilidade terapêutica do 

Caryocar brasiliense.  

Os critérios de exclusão constituíram de produções científicas que não 

correspondiam ao formato de artigo de pesquisa completo (Teses, dissertações 

e resumos) ou que se tratava de artigo de revisão. Os artigos foram selecionados 
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por dois pesquisadores e, em caso de divergência, um terceiro pesquisador foi 

consultado. Realizou-se análise completa de seus respectivos textos. Após 

leitura criteriosa dos trabalhos selecionados, excluiu-se ainda aqueles que não 

apontaram ações terapêuticas com o uso do Caryocar brasiliense. 

Também foram analisadas as referências dos artigos apontados nas bases 

de dados para composição das amostras, aplicando-se os mesmos critérios de 

inclusão e de exclusão mencionados. 

Para a análise dos artigos selecionados, foram considerados: ano de 

publicação, material vegetal utilizado nos extratos e método de fabricação dos 

compostos; modelo experimental utilizado, atividade terapêutica avaliada e 

principais resultados encontrados. Os dados foram organizados em tabelas do 

Excel para análise descritiva e dispostos em Gráfico Prima 2009. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A busca pelos descritores Caryocar brasiliense extract e Caryocar 

brasiliense therapeutic resultaram em 231 registros (Figura 2), desses, 33 

(14,3%) eram duplicados entre as plataformas, sendo a réplica excluída da 

amostra, restando, nesta etapa, 198 trabalhos. 25 registros adicionais foram 

identificados através da análise das referências dos artigos selecionados. Após 

análise do título e resumo, 77,7% dos trabalhos foram eliminados da 

amostragem por não abordarem algum potencial fitoterápico utilizando-se o 

pequi. Do montante restante, 16 trabalhos foram removidos por não se 

apresentarem no formato de artigo de pesquisa ou por se tratar de artigos de 

revisão bibliográfica. Assim, 27 artigos foram eleitos para avaliação completa do 

texto. Ato contínuo, dois trabalhos foram excluídos pela inviabilidade de acesso 

ao texto completo. Portanto, 25 trabalhos compuseram a amostra e foram 

incluídos na síntese qualitativa. 

Mais da metade dos trabalhos avaliados (52%) utilizaram o fruto do pequi 

como produto para prospecção dos extratos, enquanto os extratos 

correspondentes ao uso da folha e casca do fruto representaram 20% dos 

trabalhos, cada. Apenas dois estudos (8%) avaliaram a ação do extrato oriundo 

das folhas do pequizeiro e da casca do fruto dentro do mesmo trabalho. 
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Figura 2 - Diagrama de fluxo com a relação entre os registros encontrados e incluídos. 

 

 

Diferentes propriedades medicinais foram elucidadas nos trabalhos 

avaliados. 40% apontaram ação antioxidante, destes, 60% utilizaram o fruto e/ou 

seu respectivo óleo para fabricação do extrato. 

Segundo FERREIRA et al. (2011), os principais ácidos graxos presentes 

no óleo do pequi são os ácido oleico, palmítico, gálico e quinínico. Responsáveis 

por fazer o sequestro de metais quelantes e radicais livres, os antioxidantes 

também estão presentes na casca do pequi. A casca representa quase 75% do 

peso do fruto e é comumente descartada. Nela, está presente o ácido gálico, 

com potencial para eliminar espécies reativas de oxigênio e atuar na prevenção 

de doenças (ROCHA et al., 2015). 

Registros identificados por meio de 

pesquisa no banco de dados  

(n = 231) 

Tr
ia

ge
m

 
In

cl
u

íd
o

 
El

eg
ib

ili
d

ad
e 

El
e

gi
b

ili
d

ad
e

 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o
 Registros adicionais identificados 

por outras fontes 

(n = 25) 

Registros após duplicação removida 

(n = 198) 

Registros selecionados 

(n = 43) 

Registros excluídos 

(n = 16) 

Artigos de texto completo 

avaliados para 

elegibilidade 

(n = 27) 

Artigos de texto completo 

excluídos, com motivos 

(n = 2) 

Estudos incluídos na 

síntese qualitativa 

(n = 25) 



9 
  

 

4.1 Atividade antioxidante 

 

Os benefícios terapêuticos da atividade antioxidante do pequi foram 

avaliados em 10 artigos científicos (Tabela 1). 

No estudo de Miranda-Vilela et al. (2010), 400 mg de extrato da polpa foram 

fornecidos diariamente, por 14 dias, para 74 homens e 45 mulheres, a fim de 

avaliar anisocitose induzida pelo exercício. Os resultados mostraram que o óleo 

de pequi ajudou a melhorar a anisocitose induzida por exercício em corredores, 

bem como a capacidade de transportar oxigênio no sangue. No entanto, foi 

ressaltado que a melhor resposta ao tratamento com óleo de pequi foi 

apresentada por indivíduos portadores do genótipo MnSOD Val / Val, genótipo 

CAT AA ou AT e alelo GPX1 Pro. 

 

Tabela 1 – Relação entre a parte do C. brasiliense utilizada e a ação estudada 

Parte da planta 

utilizada 

Ação estudada Referência 

Folha Controle da pressão arterial Oliveira et al. (2012) 

Fruto Controle da pressão arterial Miranda-Vilela et al. (2009b) 

Folha e casca Antifúngica Breda et al. (2016) 

Folha Antifúngica Naruzawa e Papa (2011) 

Casca Antiparasitária Nogueira et al. (2012) 

Casca Antimicrobiana Pinho et al. (2012) 

Folha Antimicrobiana Ribeiro et al. (2018) 

Folha e casca Antioxidante e Anti-inflamatória Gusman et al. (2015) 

Casca Antioxidante Moura et al. (2017) 

Casca Antioxidante Rocha et al. (2015) 

Fruto Antioxidante Miranda-Vilela et al. (2014) 

Fruto Antioxidante Miranda-Vilela et al. (2010) 

Fruto Antioxidante Vale et al. (2018) 

Fruto Antioxidante Miranda-Vilela et al. (2009a) 

Fruto Antioxidante Miranda-Vilela et al. (2016) 

Fruto Antioxidante Montalvão et al. (2016) 
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Em complementação ao estudo anterior e usando metodologia semelhante, 

foi avaliada a influência do polimorfismo IL-6-174 G / C no dano tecidual e nos 

marcadores de inflamação, peroxidação lipídica, hemograma e perfil lipídico de 

corredores (MIRANDA-VILELA et al., 2016). Os autores concluíram que houve 

um efeito protetor do pequi, pois não observaram correlação positiva entre os 

níveis de triglicerídeos e os de proteína C reativa após a suplementação. 

Também chamaram atenção para necessidade de outros estudos, 

principalmente com relação ao papel da IL-6. Ainda, Miranda-Vilela et al. (2009a) 

mostraram que a suplementação de corredores com 400 mg de óleo de pequi 

antes da realização da atividade física foi capaz de reduzir os danos oxidativos 

ao DNA dos atletas e diminuir as lesões teciduais causadas pelo exercício, 

avaliadas através dos níveis séricos de enzimas hepáticas e creatina. 

Outro estudo, realizado por Vale et al. (2018), verificou o efeito do extrato 

da polpa de Caryocar brasiliense, por via oral (400 mg, cinco vezes por semana, 

por 4 semanas) no fígado de ratos da linhagem Wistar submetidos a sessões de 

natação extenuantes. Foi observado que o óleo de pequi atuou como 

antioxidante, reduzindo os danos teciduais causados pelos radicais livres 

durante o exercício, atuando como protetor hepático, formando uma barreira 

contra outros processos metabólicos nocivos, como necrose, fibrose, esteatose 

e cirrose. 

Os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios do Caryocar brasiliense foram 

estudados em pacientes humanos com lupos eritrematoso sistêmico entre 18 e 

Folha Antioxidante Oliveira et al. (2018) 

Fruto Antineoplásica Colombo et al. (2015) 

Fruto Antineoplásica Palmeira et al. (2016) 

Folha Toxicidade Amaral et al. (2014) 

Fruto Toxicidade Traesel et al. (2016) 

Fruto Toxicidade Traesel et al. (2017) 

Fruto Cicatrização Bezerra et al. (2015) 

Fruto Digestibilidade Freitas et al. (2018) 

Casca Atividade no sistema 

reprodutivo 

Souza et al. (2019) 
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60 anos, com Índice de Atividade da Doença (SLEDAI) abaixo de 10 

(MONTALVÃO et al., 2016), tratados com 400 mg de extrato da polpa diários, 

por via oral, por 60 dias. Observou-se que a suplementação não diminuiu de 

forma significativa o índice de danos ao DNA, mas reduziu significativamente os 

níveis de PCR-US nos pacientes, indicando diminuição da inflamação com o uso 

do Caryocar brasiliense. 

Rocha et al. (2015) avaliaram a ação antioxidante do extrato hidroetanólico 

da casca de pequi observando-se a capacidade do extrato em eliminar radicais. 

Sua pesquisa mostrou que o referido extrato apresentou de atividade 

antioxidante significativa. Ao separar o extrato em frações, os autores concluíram 

que o ácido gálico é o metabólito em maior quantidade na casca do fruto e o 

responsável pela maior parte da ação antioxidante. Utilizando metodologia 

similar, Oliveira et al. (2018) também estudaram a ação antioxidante do extrato 

hidroalcóolico oriundo das folhas de C. brasiliense e suas diferentes frações. 

Além de propiciar a redução de radicais, sendo tal efeito relacionado a presença 

de compostos fenólicos, o extrato em concentrações entre 10 e 300 mg/kg 

também desempenhou função neuroprotetora e evitou a perda de memória 

experimentalmente induzida em ratos. Tais resultados, atrelados ao bloqueio da 

peroxidação lipídica cerebral, sugere o uso do pequi na prevenção e/ou 

tratamento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. 

Além de corroborar os efeitos antioxidantes de outros estudos com extrato 

alcóolico da casca e folhas de C. brasiliense observando-se a capacidade de 

reduzir radicais 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), Gusman et al. (2015) 

verificaram também a ação anti-inflamatória dos extratos ao se deparar com a 

capacidade de inibição de fator de necrose tumoral alfa gerada pelo uso dos 

extratos, relacionando tal efeito a presença de polifenóis. 

 

4.2 Atividade antineoplásica 

 

A doxirrubicina é um quimioterápico utilizado no tratamento de câncer, 

entretanto este ativo farmacológico traz como consequência dano oxidativo ao 

organismo. Miranda-Vilela et al. (2014) apontaram em seu estudo que o uso do 

óleo de pequi diminuiu os danos causados pelo estresse oxidativo, melhorou a 

imunidade e reduziu o crescimento tumoral quando comparado com outros 

grupos do estudo que utilizaram diferentes antioxidantes, em ratos com tumor de 
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Ehrlich. Os achados indicam que o uso do óleo de pequi pode compor a dieta de 

pacientes oncológicos, devido ao seus benefícios e seu potencial antioxidante. 

Outro efeito causado pela administração de doxirrubicina é a cardiotoxicidade. 

Moura et al. (2017) indicaram em seu estudo que o uso de extrato etanólico da 

casca de C. brasiliense na dose de 600 mg/kg foi capaz de minimizar a 

cardiotoxidade oriunda deste quimioterápico. 

 Dados publicados por Palmeira et al. (2016) evidenciam que o óleo de 

pequi possui potencial hepatoprotetor contra neoplasia. Utilizando um modelo de 

hepatocarcinogênese induzida em ratos, os autores visualizaram que a 

administração de 400 mg/kg do óleo, duas vezes ao dia durante vinte e cinco 

dias por via oral, reduziu em mais da metade o volume dos adenomas e lesões 

hepáticas, além de impedir o desenvolvimento da neoplasia em parte dos 

indivíduos que receberam tal tratamento. 

Em trabalho semelhante, Colombo et al. (2015) utilizaram um modelo 

experimental de carcinogênese pulmonar induzida em camundongos. Na 

ocasião, grupos distintos receberam óleo de pequi e extrato etanólico da polpa 

do fruto . O trabalho mostrou que o pequi foi capaz de aumentar a expressão de 

enzimas antioxidantes e consequentemente reduzir o estresse oxidativo, 

restaurar alterações do DNA e impedir o desenvolvimento da neoplasia. Tais 

atividades são relacionadas com o potencial antioxidante do Caryocar 

brasiliense. 

 

4.3 Atividade antimicrobiana 

 

Ao longo do tempo, as bactérias têm se tornado resistentes aos 

antimicrobianos comerciais. Frente a esta problemática, busca-se novos 

produtos e as plantas representam uma alternativa na demanda por princípios 

ativos com ação bactericida (RIBEIRO et al., 2018). 

Segundo Ferreira et al. (2011) o óleo de Caryocar brasiliense na 

concentração de 10 mg/ml apresentou ação bacteriostática conta cepas de 

Pseudomonas aeruginosa, porém não desempenhou atividade antibacteriana 

contra Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus e Escherichia coli 

através do teste de difusão em meio sólido. Por outro lado, Ribeiro et al. (2018) 

mostraram que o extrato etanólico e aquoso das folhas de Caryocar brasiliense 

apresentaram atividade antimicrobiana pelo método de difusão em ágar contra 
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cepas de Staphylococcus spp. e Escherichia coli isoladas de bovinos doentes. 

Além disso, removeu-se o tanino dos extratos e observou-se que sem a presença 

deste composto, não houve ação antimicrobiana, elucidando a importante 

atividade deste metabólito sobre o crescimento dessas bactérias. Ainda, 

determinou-se a concentração inibitória mínima do extrato etanólico e aquaso de 

C. brasiliense sendo correspondente a 0,27 mg/ml e 0,71 mg/ml, 

respectivamente. 

Apesar de ser rica em compostos com conhecida atividade antimicrobiana 

como taninos e flavonoides, Pinho et al. (2012) mostraram em seu estudo que o 

extrato hidroalcóolico do farelo da casca de pequi não desempenhou atividade 

antimicrobiana in vitro sobre Staphylococcus aureus e Escherichia coli na 

concentrações entre 200 e 500 mg/ml através do teste por difusão em ágar. 

Entretanto, os autores apontaram que a concentração estudada e variação da 

qualidade da matéria prima devido à alterações de sazonalidade, são fatores que 

podem ter influenciado no desempenho do extrato.  

 

4.4 Atividade antifúngica 

 

Breda et al. (2016) elucidaram que o extrato etanólico da casca de C. 

brasiliense representa uma alternativa como antifúngico natural visto que nas 

concentrações entre 350 e 1000 µg/mL o extrato foi eficaz in vitro sobre Venturia 

pirinacom, Alternaria alternata e A. solani. Por outro lado, o extrato hidroetanólico 

oriundo das folhas de C. brasiliense não apresentou efeito significativo sobre 

Colletotrichum gloeospirioides e Corynespora cassiicola, fungos fitopatogenicos, 

na concentração de 50% (NARUZAWA e PAPA, 2011). 

 

4.5 Atividade antiparasitária  

 

O desenvolvimento de resistência as bases farmacológicas de 

antiparasitários disponíveis é um problema enfrentado na produção de ovinos. 

Nogueira et al. (2012) em seu trabalho avaliaram a ação in vitro do extrato 

aquoso da casca do pequi sobre nematódeos gastrointestinais de ovelhas e 

evidenciaram que as concentrações equivalentes a 15 e 7,5 mg/ml do extrato 

apresentaram eficácia próxima a 100% no teste de inibição de incubação de 

ovos. Já a inibição do desenvolvimento larval de 90% das larvas de diferentes 
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nematódeos, foi alcançada na concentração de 53,19 mg/ml (LC90). Ainda, 

avaliou-se a ação do extrato in vivo, administrando-se 2 g/kg do extrato em 

cordeiros, onde constatou-se eficiência equivalente a 32,2% na redução da 

contagem média de ovos presentes nas fezes de tais animais, duas semanas 

após o tratamento com o extrato. Assim sendo, destaca-se considerável ação 

anti-helmíntica do extrato aquoso do C. brasiliense. 

 

4.6 Controle da pressão arterial 

 

Oliveira et al. (2012) testaram a ação in vivo e in vitro do extrato 

hidroalcóolico das folhas de C. brasiliense sobre anéis da aorta torácica de ratos 

Wistar bem como sobre a pressão arterial. Neste estudo, mostrou-se que o 

extrato propiciou a modulação de efeitos vasculares em ambos os modelos 

experimentais, apontando desta forma potencial para ser utilizado na regulação 

de pressão já que foi capaz de diminuí-la e causar relaxamento dos anéis 

aórticos previamente contraídos com o uso de fenilefrina. 

Em outro estudo, Miranda-Vilela et al. (2009b) ofertaram doses diárias de 

400mg de óleo de pequi por via oral durante 14 dias à atletas do sexo masculino 

e feminino de faixa etária entre 15 e 67 anos. Na ocasião, notou-se que a 

ingestão de tal composto foi capaz de reduzir a pressão arterial dos atletas, 

independente do sexo. Os autores relacionam tal efeito hipotensor a presença 

de ácidos graxos monoinsaturados contidos no óleo de C. brasiliense, visto que 

outros trabalhos apontam a relação inversamente proporcional entre a ingestão 

de ácidos graxos e a pressão arterial. 

 

4.7 Avaliação da toxicidade 

 

A toxicidade do Caryocar brasiliense foi verificada por 3 estudos. Amaral et 

al. (2014) avaliaram a citotoxicidade do extrato supercítrico de dióxido de 

carbono extraído a partir das folhas da árvore do pequi sobre células de 

fibroblastos de roedores através de método colorimétrico. Os resultados 

mostraram que o extrato, testado nas concentrações de 0,0001 a 50%, não 

apresentou potencial citotóxico sobre as células avaliadas visto que não reduziu 

a viabilidade destas. Tal achado, sugere a perspectiva da aplicação do extrato 

para fins farmacológicos e cosméticos. 
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Os efeitos da exposição aguda a ingestão oral do óleo da polpa do fruto de 

Caryocar brasiliense foram avaliados por Traesel et al. (2016), ao submeterem 

ratos Wistar ao consumo de 2.000 mg/kg, em uma única dose. A exposição 

subcrônica ao óleo de pequi também foi avaliada, ofertando-o nas doses de 125, 

250, 500 e 1000 mg/kg, a diferentes grupos. Tanto o uso agudo quanto 

subcrônico do óleo por via oral, foi incapaz de causar morte, sinais de toxicidade 

ou alteração no estado de saúde dos animais. Entretanto, os autores se 

depararam com algumas alterações hematológicas, e sugeriram novos estudos, 

para verificar se tais achados seriam de fato em decorrência da utilização do óleo 

de pequi ou de outros fatores. Diante dos resultados, determinou-se que a DL50 

do óleo do Caryocar brasiliense é maior que 2.000 mg/kg para exposição aguda 

e superior a 1.000 mg/kg para exposição subcrônica. 

Em continuação, Traesel et al. (2017) testaram o mesmo óleo em relação 

aos efeitos teratogênicos e embriotóxicos sobre fêmeas de roedor em estado de 

prenhes, administrando o óleo por via oral nas concentrações de 250, 500 ou 

1000 mg/kg em cada grupo até o 15º dia de gestação. As doses utilizadas foram 

incapazes de produzir efeitos significativos em relação a teratogenia, toxicidade 

fetal, comportamento materno ou qualquer outra variável fetal ou materna, 

sugerindo assim que o uso do óleo de pequi durante o período gestacional é 

seguro tanto para fêmea quanto para o feto.  

Souza et al. (2019) avaliaram os efeitos da exposição subcrônica ao extrato 

etanólico da casca de C. brasiliense sobre o sistema reprodutivo de ratos 

machos, ofertando por gavagem o extrato nas doses de 75, 150 e 300 mg/kg por 

um período de 28 dias. Tal exposição, não foi capaz de exercer influência 

significativa sobre os níveis séricos de testosterona bem como sobre a 

fertilidade, produção e morfologia dos espermatozoides. Entretanto, notou-se 

redução do trânsito espermático no epidídimo e alteração no dinamismo da 

espermatogênese na dose de 300mg/kg. 

 

4.8 Outros efeitos 

 

O uso de plantas de forma tópica no tratamento de feridas é amplamente 

empregada na medicina popular e relatam-se resultados satisfatórios. Bezerra 

et al. (2015) avaliaram a ação de óleo comercial de pequi sobre o processo 

cicatricial de lesões dérmicas de ratos. Os grupos tratados com o óleo mostraram 
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redução significativa no tempo de cicatrização quando comparados ao grupo 

controle. Além disso, notou-se que a nível histológico, o óleo de pequi também 

foi capaz de atenuar o processo inflamatório durante o reparo tecidual. 

O Brasil está entre os maiores produtores de carne do mundo. Em 

consequência, detém um plantel numeroso de ruminantes. Sabe-se que esses 

animais contribuem significativamente para a emissão de metano na atmosfera, 

influenciando diretamente no efeito estufa. Frente ao impacto ambiental que 

representam, é de interesse mundial a redução da metanogênese desses 

animais sem ocasionar queda na produção. Freitas et al. (2018) mostraram que 

o óleo de C. brasiliense reduziu significativamente a produção de metano pelos 

microrganismos em 24 horas quando testado in vitro. Já in vivo, ovelhas 

receberam 75 gramas por dia, durante 21 dias, do óleo e constatou-se que 

apesar de ter causado uma queda no número de bactérias degradantes de 

celulose, não houve influência sobre a digestibilidade e consumo alimentar dos 

animais, sendo ainda capaz de reduzir a produção de metano.  

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Do Caryocar brasiliense, os extratos da polpa, da casca do fruto e das 

folhas são extraídos para fins terapêuticos, sendo administrados, principalmente, 

por via oral. Os estudos toxicológicos já realizados mostraram baixa toxicidade 

da polpa, casca e folhas. Os benefícios terapêuticos verificados neste estudo 

consistiram principalmente em atividades antioxidantes, antiinflamatórias, 

antimicrobianas, antineoplásicas, antiparasitárias e de controle da pressão 

arterial. 

O pequi é uma fruta nativa do Brasil, encontrada em grande parte do 

território brasileiro e com reconhecida importância nutricional e econômica. 

Diante das múltiplas ações terapêuticas apontadas nesta revisão sistemática, 

justifica-se a continuidade do uso do Caryocar brasiliense em pesquisas com fins 

farmacológicos, toxicológicos, ensaios pré-clínicos e obtenção de formulações 

terapêuticas. 
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POTENCIAL DE INIBIÇÃO DO CARYOCAR BRASILIENSE SOBRE 

STAPHYLOCOCCUS PSEUDINTERMEDIUS RESISTENTE A METICILINA 

ISOLADOS DA SUPERFÍCIE OCULAR DE CÃES COM OFTALMOPATIAS 

BRUNO FILHO, F. F.; ATAÍDE, W. F.; STELLA, A. E.; NEBO, L.; MACHADO, 

M. R. F.; AMARAL, A. V. C. 

 

RESUMO 
 

O uso indiscriminado de antibióticos tópicos e sistêmicos tem contribuído 
no aparecimento de bactérias multirresistentes as drogas disponíveis. Frente a 
isto, a busca por princípios ativos com ação antimicrobiana a partir das plantas 
tem se mostrado como uma alternativa promissora. Staphylococcus sp. é um 
gênero de bactérias com potencial para causar doenças oculares, além disso, 
podendo promover infecção de cunho zoonótico. O objetivo deste trabalho foi 
isolar e identificar Staphylococcus sp. resistente a meticilina da superfície ocular 
de cães com oftalmopatias e avaliar sua susceptibilidade ao extrato alcóolico da 
casca e extrato hexânico da polpa do Caryocar brasiliense. Coletou-se material 
biológico da superfície ocular de 21 cães apresentando oftalmopatias atendidos 
no serviço de oftalmologia do Hospital Veterinário da Universidade Federal de 
Jataí (HV/UFJ). Isolou-se 64 S. pseudintermedius, dentre estes, 4 isolados foram 
identificados como S. pseudintermedius resistente a meticilina (MRSP). O 
extrato alcóolico da casca do pequi foi capaz de inibir o crescimento bacteriano 
de isolados MRSP na concentração de 2,2%. Assim, o extrato oriundo da casca 
do pequi possui potencial antimicrobiano e representa uma alternativa no 
controle de MRSP.  
 
Palavras-chave: fitoterapia, MRSP, oftalmologia, pequi 
 
 
ABSTRACT 
 
The indiscriminate use of topical and systemic antibiotics has contributed to the 
emergence of multiresistant bacteria to available drugs. The search for active 
principles with antimicrobial action from plants has been shown to be a promising 
alternative. Staphylococcus sp. is a genus of bacteria with the potential to cause 
eye diseases, in addition to being able to promote zoonotic infection. The 
objective of this study was to isolate and identify Staphylococcus sp. methicillin-
resistant of the ocular surface of dogs with ophthalmopathies and to evaluate its 
susceptibility to alcoholic extract of the peel and hexane extract of the pulp of 
Caryocar brasiliense. Biological material was collected from the ocular surface of 
21 dogs presenting ophthalmopathies treated at the ophthalmology service of the 
Veterinary Hospital of the Federal University of Jataí (HV/UFJ). Was isolated 64 
S. pseudintermedius, among these, 4 isolates were identified as methicillin-
resistant S. pseudintermedius (MRSP). The alcoholic extract of pequi peel was 
able to inhibit the bacterial growth of MRSP isolates at a concentration of 2.2%. 
Thus, the extract from the pequi peel has antimicrobial potential and represents 
an alternative in the control of MRSP. 
 
Palavras- chave Ophthalmology, MRSP, pequi, phytotherapy 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O gênero Staphylococcus sp. compreende um grupo de bactérias com 

potencial de causar doenças, frequentemente isolados de lesões cutâneas e de 

otites nos animais. Entretanto, também é prevalente na superfície ocular de cães 

com oftalmopatias, as vezes, causando infecções. Uma preocupação importante 

deste grupo refere-se a sua capacidade de adquirir resistência aos antibióticos. 

Além disso, encontram-se cepas chamadas de Staphylococcus sp. resistentes a 

meticilina (MRS), com resistência a drogas da classe dos betalactâmicos, 

apresentando uma problemática importante frente aos tratamentos 

convencionais e a saúde pública (KANG, et al., 2014). 

A resistência se dá por meio da mutação da proteína ligadora de penicilina 

(PBP), geralmente intermediada pelo gene Mec A, em PBP2a, uma proteína que 

não se liga aos batalactâmicos (BOTONI et al., 2014). 

Os Staphylococcus coagulase positivos, como S. aureus e S. 

pseudintermedius, são as estirpes de maior patogenicidade. Há relatos da 

presença de S. pseudintermedius resistente a meticilina (MRSP) compondo a 

microbiota conjuntival de cães saudáveis. Além do risco de transmissão para os 

humanos, há também preocupação com infecções oportunistas em cães com 

oftalmopatias e a dificuldade de tratamento devido ao caráter multirresistente do 

MRSP (MOUNEY et al., 2013).  

Staphylococcus pseudintermedius possui fatores de virulência como 

produção de biofilme e toxina esfoliativa. Tais características são deletérias para 

cães com doenças oculares, principalmente quando há ausência de barreiras 

naturais, como o filme lacrimal em quadros de ceratoconjuntivite seca (HAMED 

et al., 2017).  

O Caryocar brasiliense, conhecido popularmente como pequi, é uma 

planta nativa do cerrado brasileiro de importância econômica, cultural e 

nutricional. Já utilizada na medicina tradicional popular, diversos estudos 

demostraram os efeitos terapêuticos do pequi, como efeito antioxidante, 

antineoplásico, fungicida, leishmanicida, cicatrizante, anti-inflamatório e 

antimicrobiano (BEZERRA et al., 2015; CARVALHO et al., 2015; MIRANDA-

VILELA et al., 2016; PALMEIRA et al., 2016; PAULA-JUNIOR et al., 2006). 

O potencial antimicrobiano do pequi está intimamente relacionado a sua 

composição. Taninos, flavonoides e alcaloides são alguns dos metabólitos 
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encontrados no C. brasiliense com ação antibacteriana. Testes apontam que 

todas as partes desta planta desempenham ação antimicrobiana e antioxidante 

em algum grau (BAPTISTA, at. al., 2018). 

Em estudo realizado por Ribeiro et al. (2018) evidenciou-se a atividade 

antimicrobiana do extrato etanólico e aquoso das folhas de Caryocar brasiliense 

contra cepas de Staphylococcus sp., isoladas de bovinos doentes, onde a 

concentração inibitória mínima do extrato etanólico e aquaso de C. brasiliense 

foi de 0,27 mg/ml e 0,71 mg/ml, respectivamente. Já Ferreira et al. (2011) não 

encontraram efeito antimicrobiano ao avaliarem a ação bacteriostática do óleo 

de Caryocar brasiliense na concentração de 10 mg/ml em Staphylococcus 

epidermidis e Staphylococcus aureus.  

Segundo Paula-Júnior et al. (2006), o extrato das folhas de Caryocar 

brasiliense Camb. apresenta efeito antimicrobiano contra cepas de 

Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, demonstrando também 

atividade leishmanicida. Pinho et al. (2012) mostraram em estudo que o extrato 

hidroalcóolico do farelo da casca de pequi não desempenhou atividade 

antimicrobiana in vitro sobre Staphylococcus aureus nas concentrações entre 

200 e 500 mg/ml. Entretanto, apontaram alguns fatores que podem ter 

influenciado na efetividade do extrato, tais como a concentração estudada e 

variação da qualidade da matéria prima devido às alterações de sazonalidade. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi isolar e identificar bactérias do gênero 

Staphylococcus sp. resistentes a meticilina (MRS) da superfície ocular de cães 

com oftalmopatias e avaliar sua susceptibilidade ao extrato alcóolico da casca e 

extrato hexânico da polpa do Caryocar brasiliense. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Prospecção dos extratos 

 

Frutos maduros de Caryocar brasiliense in natura foram adquiridos de 

estabelecimento comercial na cidade de Jataí, Goiás, sendo estes oriundos do 

perímetro rural do referido município e de lote único. Os frutos foram enviados 
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ao laboratório de química da Universidade Federal de Jataí, onde foram pesados 

e lavados e em seguida separou-se a casca da polpa, pesando-as novamente. 

 As cascas foram fatiadas a fim de obter-se pedaços menores e 

consequentemente uma maior superfície de contato. O material vegetal foi 

adicionado a solvente orgânico de acordo com a sua polaridade, sendo utilizado 

álcool 92,8% para as cascas e hexâno para a polpa. As diferentes partes do C. 

brasiliense permaneceram em percolamento por sete dias, sendo o volume de 

solvente evaporado, reposto durante este período. Em seguida, os solventes 

foram separados em rotoevaporador e os extratos permaneceram em banho 

maria até atingirem peso constante, confirmando a total eliminação dos 

solventes do meio. Os extratos foram mantidos em temperatura equivalente a -

4ºC até o uso. 

 

3.2. Animais 

 

Todos os procedimentos adotados neste estudo foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Jataí, 

Protocolo número 013/2019. Também seguiram os cuidados preconizados pela 

ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology National Institutes 

of Health Publications) referentes à utilização de animais em pesquisas 

oftálmicas. Após assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, os 

tutores declararam-se cientes do projeto, o qual lhes foi apresentado durante a 

leitura do termo. 

O estudo incluiu a utilização de 21 cães diagnosticados com oftalmopatias 

uni ou bilaterais, de diferentes raças, várias idades e ambos os sexos, atendidos 

no serviço de oftalmologia do Hospital Veterinário da Universidade Federal de 

Jataí (HV/UFJ), no período de julho a setembro de 2020. Todos os pacientes 

foram examinados quanto a sinais de doença oftálmica ou clínica geral.  

O exame oftálmico contou com teste lacrimal de Schirmer (Ophthalmos), 

biomicroscopia com lâmpada de fenda (SL-17, Kowa), tonometria (Tono-Pen XL, 

Reichert), fundoscopia e teste de tingimento com fluoresceína. Idade, raça, sexo 

e os dados clínicos dos animais foram registrados. Foi identificado, com relação 

ao histórico, o uso pregresso de antimicrobianos ou não. Constituiu critério de 

exclusão a terapia com antimicrobianos tópicos ou sistêmicos no período do 

estudo.  
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3.3. Coleta das amostras biológicas 

 

Todas as amostras foram obtidas, processadas e analisadas pelo mesmo 

investigador. As coletas foram procedidas durante o exame oftálmico, após a 

realização do teste lacrimal de Schirmer e antes da instilação do colírio de 

proximetacaína a 0,5% para a aferição da pressão intraocular. Com o auxílio de 

swab de algodão hidrófilo estéril, coletou-se material biológico do saco 

conjuntival dos cães com oftalmopatias. Os swabs foram pressionados direta e 

levemente no saco conjuntival inferior de cada olho, através de movimentos 

rotatórios. Ato contínuo, os espécimes foram acondicionados em meio transporte 

semi-sólido Stuart e direcionados ao Laboratório de Microbiologia Veterinária da 

UFJ.  

No mesmo dia da coleta, o material foi inoculado em Ágar Manitol e 

mantido em estufa na temperatura de 37ºC durante 24 horas. Quatro colônias 

de cada placa foram repicadas a fim de obter-se culturas puras. 

 

3.4. Identificação do gênero Staphylococcus 

 

Após crescimento das colônias em Ágar Manitol, realizou-se coloração de 

Gram. Para identificação bioquímica dos isolados, aplicou-se os seguintes 

testes: Prova da catalase, coagulase, Teste de Voges-Proskauer (VP), DNase, 

sensibilidade a Bacitracina (300UI) e Polimixina (0,04UI) e teste de PYR, 

conforme metodologia do laboratório. 

 

3.5. Identificação de Staphylococcus sp. resistente a meticilina (MRS) 

e Antibiograma 

 

Staphylococcus sp. resistente meticilina (MRS) foram identificados 

utilizando-se disco de cefoxitina 30 µg, conforme descrito pelo CLSI/M100-S20 

(2010). Para a identificação de S. pseudintermedius resistentes a meticilina 

utilizou-se disco de oxacilina 1µg. Para realização do antibiograma por disco 

difusão, foram empregados os seguintes antibióticos: enrofloxacino 5 µg, 

clindamicina 2 µg, ampicilina 10 µg, penicilina 1UI, imipenem 10 µg, cloranfenicol 

30 µg, tetraciclina 30 µg, ciprofloxacino, neomicina 30 µg, eritromicina 15 µg, 

amicacina 30 µg, cefalotina 30 µg, ceftriaxona 30 µg, cefalexina 30 µg, 
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tobramicina 10 µg, Doxiciclina 30 µg, vancomicina 30 µg, gentamicina 10 µg e 

sulfazotrim 25 µg. Os isolados foram repicados em tubos contendo 3mL de caldo 

nutriente e incubados a 35o C até atingirem o padrão 0,5 de MacFarland. Após 

a incubação, as culturas foram semeadas com o auxílio de swabs estéreis, em 

placas contendo ágar Mueller-Hinton e, após aproximadamente três minutos, 

tempo necessário para a secagem da superfície do meio, adicionou-se os discos 

contendo o antimicrobiano. A leitura foi realizada após 18h de incubação a 35º 

C, através da medida dos halos de inibição, com a utilização de régua 

milimetrada. 

 

3.6. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

A concentração inibitória mínima (CIM) foi realizada a fim de determinar a 

menor concentração capaz de inibir o crescimento bacteriano, através de 

metodologia adaptada de Hernández-Avilés et al. (2018). Para tal, diluições 

seriadas a partir dos extratos de Caryocar brasiliense foram realizadas em 

solução salina tamponada com fosfato (PBS), sendo as diferentes diluições 

acondicionadas em microtubos Falcon, onde as cepas foram juntamente 

inoculadas. Em seguida, os tubos permaneceram na estufa a 37ºC por 24 horas. 

Uma alíquota equivalente a 10 µl de cada tubo foi inoculada em placas de Petri 

contendo ágar Muller-Hinton, as quais permaneceram 24 horas em estufa a 37ºC 

e em seguida fez-se a contagem de colônias. 

A concentração inicial do extrato da casca do pequi foi de 70%, decaindo 

pela metade até atingir 0,03%. Para a diluição do extrato da polpa, seguindo 

metodologia adaptada de Perches et al. (2012), utilizou-se além do PBS, 

polissorbato 80 (Tween 80) na concentração de 10% devido a polaridade e 

viscosidade do composto. A concentração inibitória mínima do extrato da polpa 

foi avaliada de 25% a 0,05%. Como controle positivo utilizou-se suspensão 

bacteriana em PBS na concentração Standard 1x106 UFC/ml e solução de PBS 

como controle negativo. As avaliações foram realizadas em triplicata. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Identificação de Staphylococcus sp. resistente a meticilina (MRS) e 

Antibiograma 
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Houve crescimento bacteriano em todas as amostras coletadas. Foram 

identificados 154 isolados, destes, 17 foram descartados por se tratar de 

Micrococcus sp. ao passo que 137 isolados correspondiam ao gênero 

Staphylococcus sp. (Tabela 1). Apesar de compor a microbiota conjuntival 

normal dos cães, os Staphylococcus sp. são agente patogênicos oportunistas 

com potencial infeccioso em casos em que há injúrias oculares. Oriá et al. (2013) 

ao avaliarem e compararem a microbiota ocular de cães saudáveis e com 

ceratoconjuntivite seca, determinaram a frequência de Staphylococcus sp. em 

quase 90% dos cães hígidos, sendo o Staphylococcus pseudointermedius e o S. 

aureus os mais prevalentes, respectivamente. Ao contrário de outros estudos, 

não se encontrou S. aureus colonizando a superfície ocular dos cães avaliados. 

 

 

Tabela 1 – Espécies e ocorrência de isolados do gênero Staphylococcus. 

Espécie Ocorrência % 

S. pseudintermedius 64/137 46,7 

S. schleiferi 17/137 12,4 

S. hyicus 12/137 8,8 

S. sp. 44/137 32,1 

 

 

O gênero Staphylococcus sp. está entre agentes infecciosos mais 

regularmente isolados da superfície ocular de cães com úlcera de córnea. 

Monteiro et al. (2018) mostraram a prevalência desse gênero na flora oftálmica 

de cães com ceratites superficiais, sendo que destes, 14,4% apresentaram 

resistência a algum antimicrobiano. No presente estudo, em 50% (2/4) dos casos 

de ceratite ulcerativa havia presença de S. pseudintermedius multirresistente, 

corroborando com os achados de Ekapopphan et al. (2018). Além do perfil 

multirresistente, mais de 90% dos Staphylococcus isolados correspondiam a 

Staphylococcus sp. resistente a meticilina. Apesar da fisiopatogenia ainda não 

estar bem elucidada, parece haver uma relação proporcional entre a extensão 

da úlcera e a presença de bactérias resistentes a meticilina. Auten et al. (2019) 

observaram que S. pseudintermedius compunham mais de 25% dos isolados de 

úlceras de córnea de cães, além de uma pequena ocorrência de S. schleiferi 
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(1,9%), sendo ausente a presença de S. hyicus tanto na região ulcerada quanto 

no saco conjuntival do olho afetado. 

Verificou-se multirresistência a diferentes classes de antibióticos por parte 

de 59,4% (38/64) dos isolados de S. pseudintermedius. Destes, 4 isolados (25, 

44, 50 e 53) correspondiam a MRSP, estando presentes em casos de entrópio, 

ectrópio, uveíte e ceratoconjuntivite seca (Tabela 2).  Resultados semelhantes 

foram encontrados por Soimala et al. (2020) ao isolarem MRSP da superfície 

ocular de cães com uveíte e conjuntivite. Além disso, os dados corroboram ao 

apresentarem um perfil de multirresistência a diversas drogas utilizadas na 

prática veterinária. Uma frequência de S. pseudintermedius em 50% dos cães 

avaliados foi detectada, sendo que destes isolados, 3 correspondiam a MRSP. 

Todos os cães que albergavam MRSP possuíam histórico de internação e uso 

prolongado de antibiótico. Diferindo destes achados, os animais do presente 

estudo não fizeram uso prévio de antimicrobianos, entretanto, sabe-se que 

MRSP pode permanecer colonizando a superfície ocular de cães por meses sem 

causar sinais de infecção. Maior ocorrência de S. pseudintermedius colonizando 

a superfície ocular de cães também por observada por Suter et al. (2017), se 

fazendo presente também isolado do tipo MRSP.  

O isolado MRSP número 25 foi oriundo de uma fêmea da raça São 

Bernardo apresentando secreção ocular em decorrência de Diamond Eye, uma 

condição na qual há associação entre ectrópio e entrópio concomitantemente. 

Alterações estruturais das pálpebras podem pré-dispor a infecções oculares. Em 

casos de entrópio há constante atrito sobre a superfície ocular podendo evoluir 

para ceratites e infecções oportunistas. Já o ectrópio cursa com a exposição 

prolongada da mucosa conjuntival e torna susceptível a evaporação do filme 

lacrimal, contaminação externa e o aparecimento de conjuntivite. Segundo 

Nadas et al. (2021) o São Bernardo é uma raça pré-disposta a desenvolver 

infecções oftálmicas, e ao delinear a prevalência e resistência da microbiota 

ocular de animais desta raça, observou-se que a maioria dos isolados de   

Staphylococcus sp. apresentaram resistência a doxiciclina, penicilina e 

cloranfenicol. Estudos apontaram grande frequência de resistência por S. 

pseudintermedius a tetraciclina, ciprofloxacino e sensibilidade a cloranfenicol 

(KANG et al. 2014; PEREIRA et al. 2019). 

A análise da produção lacrimal é fundamental para o diagnóstico das 

afecções oculares, e pode estar relacionada a infecção bacteriana no local 
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Tabela 2. Patotipos e perfil de resistência antimicrobiana de Staphylococcu pseudintermedius isolados de oftalmopatias em cães.  

                        

    

Pesquisa 

de 

MRSP     Antibiograma     

Isolado Oftalmopatia Oxa   Pen Tob Sul Cro Cfl Cfe Neo  Cli Dox Imi Enr Clo Gen  Ami Amp Eri Tet Van 

Perfil de 

resistência* 

1 Entropio S  R R R S S S R S S S R S R S S S R S MDR 

2 Úlcera de córnea S  R S I S S S R S S S S S I S S S R S MDR 

3 Florida Spots S  S R I R S S R S I S S S I S S S R S MDR 

4 Florida Spots S  R S S S S S S S S S S S S S I S R S SDR 

5 CCS S  R S S S S S I S I S R S S S I S R R MDR 

6 Úlcera de córnea S  S S S S S S I S S S S S I S S S R S SDR 

7 CCS e Distiquíase S  R S R S S S I S R S I S S S I S R R MDR 

8 Úlcera de córnea S  S S S S S S S S S S S S S S S S R S SDR 

9 CCS S  R S S S S S S S S S R S S S S S R S MDR 

10 CCS S   R S S S S S S S S S S S S S S S R S SDR 

11 CCS S  R S S S S S R S S S S S S S S S R S MDR 

12 Calázio S  S S S S S S I S S S S S S S S S R S SDR 

13 Uveite S  S S S S S S S S S S S S S S S S R S SDR 

14 CCS S  R S I S S S S S S S S S S S S S R R SDR 

15 Úlcera de córnea S  S S I S S S S S S S S S I S S S R S SDR 

16 CCS S  R S S S S S S S S S R S S S S S R S MDR 

17 Calázio S  S S S S S S S S S S S S S S S S R S SDR 

18 Entropio S  R R R S S S R S S S R S R S S S R S MDR 

19 Calázio S  S S S S S S R S S S S S S S S S R R SDR 

20 Úlcera de córnea S  S I I S S S R S S S S S R S S S R S SDR 

21 Florida Spots S  R S S S S S R S S S S S S S I S S R SDR 

22 

CCS, Triquíase e 

Distiquíase S  
S S S S S S S S S S S S S S S S S 

S NDR 

23 Entrópio S  R R R S S S R S I S R S R S S R R S MDR 

24 Uveite S  S S S S S S S S S S S S I S S S R S SDR 

25 Entrópio e Ectrópio R  R S R S S S R R R I S S S S I R R R MDR/MRSP 

26 
CCS, Triquíase e 

Distiquíase S  
S S S S S S I S S S S S S S S S S 

S NDR 

27 CCS e Distiquíase S  R S R S S S I S S S R S S S S S R S MDR 



31 
  

28 Entrópio S  R I R S S S R I I S R S R S S R R R MDR 

29 CCS S  R S S S S S S S I S R S S S S S R R MDR 

30 Entropio S  R S I S S S S S S S S S S S S S S S SDR 

31 Triquíase S  R S R S S S S S S S R S S S S S R S MDR 

32 CCS e Distiquíase S  R S R S S S S S S S R S S S I S R S MDR 

33 CCS S  R S S S S S S S I S R S S S I S R R MDR 

34 Triquíase S  R I R S S S S I S S S R I S I R R S MDR 

35 Entrópio S  R S I S S S S S S S S S S S S S S S SDR 

36 Entrópio S  R S R S S S S S R S S S S S S S R R MDR 

37 CCS e Distiquíase S  R S R S S S S S S S R S S S I S R S MDR 

38 Entrópio S  R S R S S S S S S S S S S S S S R S MDR 

39 Entrópio S  R R R S S S S I S S R S R S S R R S MDR 

40 CCS e Distiquíase S  R S R S S S S S R S R S S S I S R R MDR 

41 Entrópio S  R R R S S S S I S S R S R S S R R S MDR 

42 Entrópio e Ectrópio S  R S R S S S S S S S S S S S S S R S MDR 

43 Entrópio S  R S R S S S S S S S S S S S S S R S MDR 

44 CCS R  R S S S S S S S S S R S S S S S R S MDR/MRSP 

45 
CCS, Triquíase e 

Distiquíase S  
R S S S S S S S S S S S S S S S S 

S SDR 

46 Entrópio S  R S R S S S S I R S S S S S S S R R MDR 

47 CCS S  R S S S S S S S R S R S S S S S R R MDR 

48 Uveite S  S S I S S S S S R S S S I S S S R S SDR 

49 Entropio S  R S R S S S S S S S S S S S S S S R MDR 

50 Uveite R  S R S R S S S S R S S I S S S R R S MDR/MRSP 

51 Entropio S  R S S S S S S S S S S S S S S S S R SDR 

52 Calázio S  S S S S S S S S I S S S S S S S R R SDR 

53 Entrópio S  R S R S S S S S I S S S S S S S R S MDR 

54 
CCS, Triquíase e 

Distiquíase S  
S S S S S S S S S S S S S S S S S 

S NDR 

55 Uveite S  S S S S S S S S S S S S S S S S R S SDR 

56 Triquíase S  R S R S S S R I I S S R S S I R R R MDR 

57 Calázio S  S S S S S S S S S S S S S S S S R S SDR 

58 Triquíase S  R S R S S S S S S S S S S S S S R S SDR 

59 Uveite S  S S S S S S S S I S S S S S S S R S SDR 
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60 CCS S  R S S S S S S S I S R S S S S S R S MDR 

61 Entrópio S  R S R S S S S S S S S S S S S S R S MDR 

62 CCS S  R S S S S S I S S S R S S S S S R S MDR 

63 Entrópio R  R S R S S S S S S S S S S S S S R S MDR/MRSP 

64 Úlcera de córnea S   S R I S S S R S I S S S I S S S R S MDR 

Legenda: NDR (no drug resistance); SRD (single drug resistance); MDR (multi drug resistance); MRSP (Staphylococcus pseudintermedius  meticilina resistente); Oxa 

(Oxacilina); Pen (Penicilina); Tob (Tobramicina); Sul (Sulfametaxozol com Trimetoprima); Cro (Ceftriaxona); Cfl (Cefalotina); Cfe (Cefalexina); Neo (Neomicina); Cli 

(Clindamicina); Dox (Doxiciclina); Imi (Imipinem); Enr (Enrofloxacina); Clo (Cloranfenicol); Gen (Gentamicina); Ami (Amicacina); Amp (Ampicilina); Eri 

(Eritromicina); Tet (Tetraciclina); Van (Vancomicina). 
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(PRADO, et al. 2005). Dos isolados de S. pseudintermedius de animais 

diagnosticados com ceratoconuntivite seca (CCS), 71,4% (15/21) foram 

multirresistentes, sendo que destes, um foi identificado também como MRSP 

(isolado 44). De acordo com Pereira et al. (2019), o uso indiscriminado de 

antibióticos tópicos de amplo espectro propicia o aparecimento de isolados 

multirresistentes que, atrelados a deficiência do filme lacrimal e consequente 

redução de enzimas com ação antimicrobiana que compõe a lágrima, causam 

infecções oportunistas em casos de CCS.  

S. pseudintermedius é uma bactéria capaz de causar infecções tópicas e 

sistêmicas. O aumento da prevalência de isolados MRSP é uma questão 

preocupante tanto em relação aos animais quanto no âmbito da saúde pública. 

Sabe-se que MRSP pode ser encontrado colonizando cães saudáveis, 

entretanto levanta-se a hipótese de que S. pseudintermedius comensais 

envolvidos em processos infecciosos podem adquirir características genéticas 

responsáveis pelo desenvolvimento de resistência a meticilina (LYNCHE; 

HELBIG, 2021). Adicionalmente, devido ao modelo familiar atual, cães tem vivido 

de forma cada vez mais próxima aos humanos. A transmissão longitudinal do 

agente etiológico ainda não é bem esclarecida, entretanto tem sido frequente a 

detecção de MRSP em humanos, profissionais veterinários e hospitais 

veterinários (FLEBER et al., 2018). Infecções de cunho zoonótico tem sido 

comumente relatadas envolvendo diferentes espécies de Staphylococcus sp. 

como, por exemplo, S. pseudointermedius (MARQUES, et al., 2013). 

 

 

4.2. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

Devido seu caráter intrínseco de resistência, os isolados MRSP foram 

submetidos a ação dos extratos de Caryocar brasiliense. O extrato da polpa do 

pequi não foi capaz de inibir o crescimento bacteriano em nenhuma das 

concentrações utilizadas, portanto constatou-se que concentrações inferiores a 

25% do extrato hexânico do fruto não são efetivas no controle de S. 

pseudintermedius resistente a meticilina. Por outro lado, o extrato da casca foi 

capaz de inibir o crescimento bacteriano em concentração igual ou maior a 2,2%, 

sendo 27,5 mg/ml definida como a concentração inibitória mínima deste 

composto. A casca do pequi corresponde a mais de 70% do peso do fruto e 
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geralmente não é aproveitada. Por não ser utilizada na alimentação humana, 

ainda são escassos os estudos em relação a sua toxicidade (ARRUDA; CRUZ; 

ALMEIDA, 2012). Almeida et al. (2010) Determinou a DL50 do extrato 

hidroalcóolico do farelo da casca como equivalente a 0,31 mg/ml ao administrar 

a solução por via intraperitoneal em ratos. Entretanto, outras vias devem ser 

avaliadas bem como diferentes preparos do extrato.  

 A casca do Caryocar brasiliense possui em sua composição ácido gálico, 

taninos e fenóis. Tais metabólitos possuem reconhecida ação antibacteriana. 

(ROCHA et al., 2015). Pinho et al. (2012) mostraram que o extrato do farelo da 

casca não apresentou ação bactericida eficiente contra S. aureus e Escherichia 

coli. A composição bioquímica da matéria vegetal pode sofrer alterações em 

decorrência da sazonalidade e condições ambientais onde foi cultivada e ainda 

haver influencia na concentração final dos princípios ativos em decorrência da 

sua forma de extração. Tais fatores justificam os achados opostos ao presente 

trabalho. 

Apesar não haver estudos que empregassem o C. brasiliense na 

superfície ocular, é promissor o uso de fitoterápicos na oftalmologia. Soluções a 

base de Copaifera multijuga, Citrus lemon, Ottonia martiana e Aloe vera (in vitro) 

já foram avaliadas no tratamento de oftalmopatias e apresentaram resultados 

animadores, mostrando que compostos vegetais possuem potencial para serem 

utilizados em terapias oftálmicas (CURTO et al., 2014; DIAS et al., 2010; LISBÃO 

et al., 2012; PERCHES et al., 2012).  

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Identificou-se a presença de Staphylococcus pseudintermedius meticilina 

resistentes na superfície ocular de cães com oftalmopatias. O extrato oriundo da 

casca do pequi possui potencial antimicrobiano e representa uma alternativa 

viável no controle de MRSP. A avaliação da susceptibilidade a compostos 

vegetais com ação antimicrobiana é de grande significância para o 

desenvolvimento de novas terapias frente a resistência desses agentes 

infecciosos, entretanto, novos estudos devem sem realizados a fim de avaliar 

sua toxicidade na superfície ocular. 
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ANEXO I – APROVAÇÃO DO COMITE DE ÉTICA EM EXPERIMENTAÇÃO 
ANIMAL 
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ANEXO II – NORMAS PARA SUBMISSÃO DO PERIÓDICO 
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