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A leishmaniose cutânea (LC) é uma doença caracterizada pelo surgimento de 
lesões ulceradas na pele que podem levar a desfiguração e estigma social. De 
forma mais rara, na infecção por Leishmania amazonensis, a LC pode evoluir 
para a forma metastática denominada leishmaniose cutânea difusa (LCD). O 
tratamento para leishmaniose apresenta elevada toxicidade e requer muitas vezes 
a internação para administração intrevenosa. Por isso, torna-se necessário a 
busca de novas substâncias com atividade anti-Leishmania. O gênero Lippia é 
reconhecido pelo seu uso na medicina tradicional contra diversas enfermidades, e 
inúmeros estudos têm demonstrado que as plantas deste gênero possuem 
atividades biológica diversas, incluindo anti-inflamatória, antimicrobiana e 
antiparasitária. O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade leishmanicida de 
diferentes extratos obtidos de exemplares do gênero Lippia. Para isso, folhas de 
Lippia rubella, L. braziliensis e L. aristata foram desidratadas e submetidas à 
extração com etanol. O extrato em etanol obtido de cada espécie foi particionado 
utilizando solventes com polaridade crescente (hexano, diclorometano, acetato de 
etila e butanol). A fase aquosa da extração também foi avaliada. Formas 
promastigotas de L. amazonensis foram incubadas a 27°C por 96 horas na 
presença de diferentes concentrações (15,6 a 500 µg/mL) dos extratos vegetais, e 
a concentração mínima inibitória (CMI) foi determinada. Dentre as amostras 
avaliadas, apenas a partição em hexano de L. braziliensis apresentou atividade 
com CMI de 62,5µg/mL (IC50 = 27,44 µg/mL). Resultados preliminares de 
citotoxidez para macrófagos de linhagem RAW 264.7 revelaram que o extrato 
hexano não foi tóxico nas concentrações efetivas para os parasitas. A análise 
fitoquímica, bem como os efeitos do extrato em hexano de L. braziliensis sobre 
macrófagos infectos estão em progresso em nosso laboratório. Concluindo, a 
espécie L. braziliensis se mostrou promissora na busca por substâncias com 
atividade leishmanicida. 
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