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RESUMO

A medicina popular empiricamente difunde o uso das folhas das plantas do gênero Luehea para tratar várias doenças. Entre as espécies deste 
gênero, destaca-se a Luehea candicans conhecida vulgarmente por "açoita-cavalo", uma planta nativa brasileira comumente utilizada para 
tratamento de patologias do trato respiratório e digestivo devido sua ação analgésica e anti-inflamatória, segundo o conhecimento popular.  
Apesar da vasta produção de estudos sobre elementos químicos e ações biológicas de extratos de partes da L. candicans, a ação antibacteriana 
dessa espécie ainda é pouco explorada. Para tanto, o presente estudo objetivou investigar a ação antibacteriana oriundo da casca da fração 
acetato de etila (FA-SP) de  Luehea candicans frente à bactérias gram-negativas. A espécie vegetal em análise foi coletada na cidade de Morros / 
MA, a identificação botânica da espécie foi registrada sob o número 4586 que foi depositado no Herbário da UEMA (Universidade Estadual do 
Maranhão). O extrato bruto foi extraído a partir da casca de Luehea candicans 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. A ação antibacteriana foi investigada 
através dos ensaios de microdiluição e ágar difusão com as seguintes cepas bacterianas: Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa 
(ATCC 27853), Shigella flexneri (ATCC 29903) 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. No teste de microdiluição, evidenciou-se 
que todas as cepas testadas apresentaram sensibilidade à fração do extrato avaliado. Observou-se que frente a E. coli e K. pneumoniae os valores 
do CIM e da CBM foram as mesmas, 0.56mg/mL. Diferentemente, para P. aeruginosa e S. flexneri constatou-se CIM de 0.14 mg/mL, embora, a 
CBM obtida tenha sido maior, 1.12 mg/mL e 0.28 mg/mL, respectivamente. Diante da técnica de difusão em ágar, os halos de inibição foram 
formados apenas para E. coli: 12.5 mm, P. aeruginosa: 12.5 mm e S. flexneri: 14.83 mm. Apesar das variações no padrão de sensibilidade das 
amostras aqui testadas, conclui-se que a fração acetato de etila (FA-SP) da casca de Luehea candicans possui ação antibacteriana frente às 
bactérias gram-negativas avaliadas.
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