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O gênero Tabernaemontana é produtor de uma grande variedade de compostos, 
tendo principalmente alcalóides indólicos monoterpenóides como constituintes, 
uma classe de substâncias com uma vasta gama de atividades farmacológicas. O 
tratamento da leishmaniose baseia-se na utilização de um restrito grupo de 
compostos, que apresentam alto índice de toxicidade e falhas terapêuticas, 
portanto a pesquisa de terapias alternativas é fundamental. O objetivo deste 
trabalho é avaliar a ação inibitória in vitro do látex de Tabernaemontana 
catharinensis contra promastigotas de Leishmania (Leishmania) amazonensis, a 
citotoxicidade em macrófagos J774.A1 e a habilidade em estimular a produção de 
óxido nítrico. Para isso, promastigotas de L (L.) amazonensis e macrófagos 
J774.A1 foram cultivados com diferentes concentrações do látex (1000μg/mL até 
0,49μg/mL). Determinou-se a viabilidade e a citotoxicidade pelo método 
colorimétrico XTT. A concentração que inibe 50% das promastigotas (IC50) e a 
concentração citotóxica para 50% dos macrófagos (CC50) foram calculadas pela 
regressão linear do percentual de morte e de toxicidade. O óxido nítrico foi 
medido indiretamente pela determinação de nitritos no sobrenadante das culturas 
de macrófagos J774. Os resultados da concentração que inibe 50% das IC50 
(929,0µg/ml, 921,1µg/ml e 867,3µg/ml em 24h, 48h e 72h), da CC50 (166,9µg/ml 
em 24h e 219,0µg/ml em 48h), e do índice terapêutico de seletividade (IC50/ 
CC50) (0,179 em 24h e 0,237 em 48h) sugerem que o látex de T. catharinensis 
possui atividade leishmanicida, porém não apresenta-se seletivo para 
promastigotas. Não houve estimulação da produção de óxido nítrico, ao invés 
disso houve uma diminuição significativa em relação aos controles (culturas de 
células não tratadas com o látex). Em conclusão, estudos da atividade deste látex 
sobre outras formas evolutivas do parasito, como as amastigotas, e a toxicidade 
para outras linhagens celulares são necessários para avaliar o real potencial 
dessa espécie vegetal. Além disso, a pesquisa de outros compostos derivados do 
látex de T. catharinensis deve ser encorajada na busca de uma nova alternativa 
para o tratamento da leishmaniose. 
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