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RESUMO

A medicina popular empiricamente difunde o uso das folhas das plantas do gênero Luehea, conhecida como "açoita-cavalo" sendo utilizada como 
fitoterápico para tratar diversas doenças, entre elas patologias do trato respiratório, digestivo e possuindo ação analgésica e anti-inflamatória .  
Compreende 70 gêneros e 757 espécies, entre as espécies, destaca-se a Luehea candicans, planta nativa brasileira com poucos relatos na 
literatura sobre o seu efeito antimicrobiano. Para tanto, o presente estudo objetivou investigar o efeito antibacteriano da fração acetato de etila 
(FA-SP) de Luehea candicans. A espécie vegetal em análise foi coletada na cidade de Morros / MA, a identificação botânica da espécie foi 
registrada sob o número 4586 que é depositado no Herbário da UEMA. O extrato bruto foi extraído com solvente hidroalcoólico a 70%, a partir da 
fase de acetato de etila, separou-se com diclorometano, obtendo-se uma fração de acetato de etila (FA-SP) a 2,24 mg / mL. O efeito 
antibacteriano foi verificado nas técnicas de perfuração em ágar e microdiluição utilizando as seguintes espécies: Escherichia coli (ATCC 25922), 
Shigella flexneri (ATCC 29903), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Klebsiella pneumoniae (ATCC 700603). No teste de microdiluição, 
observou-se que todas as cepas testadas apresentaram sensibilidade à fração do extrato avaliado. Onde pode ser avaliado o Controle Inibitório 
Mínimo (CIM) e Controle bactericidade Mínimo (CBM), frente a Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae os valores do CBM e da CIM foram as 
mesmas, 0.56mg/mL. Diferentemente, para Pseudomonas aeruginosa e Shigella flexneri obteve-se CIM 0,14 mg/mL entretanto, a CBM obtida foi 
1,12 mg/mL e 0,28 mg/ml, respectivamente. Diante da técnica em difusão em ágar foram mensurados halos de inibição apenas para Escherichia 
coli : 12.5 mm, Pseudomonas aeruginosa: 12.5 mm e Shigella flexneri: 14.83 mm. Conclui-se que o material vegetal em análise apresentou efeito 
antibacteriano frente às cepas avaliadas.
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