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Devido aos fármacos atualmente disponíveis para o tratamento da 
Leishmaniose Tegumentar Americana (ATL) serem altamente tóxicos e 
associados à resistência do parasito, torna necessária a busca por novos, 
eficazes e menos tóxicos tratamentos para esta protozoose. As chalconas 
compreendem um importante grupo de compostos especialmente abundantes 
em plantas, os quais tem mostrado atividade sobre diversas espécies do 
gênero Leishmania. Neste estudo, investigou-se a ação direta in vitro da trans-
chalcona sobre formas promastigotas de Leishmania amazonensis, e 
determinou-se a concentração inibidora de 50% (CI50) dos parasitos bem 
como o mecanismo de morte induzido no parasito quando submetidos ao 
composto.  Além disso, foi verificada a ação desta chalcona sobre macrófagos 
peritoneais de camundongos BALB/c para a avaliação da concentração 
citotóxica 50% (CC50) através do ensaio de MTT. Após 24h de ação da trans-
chalcona a CI50 determinada foi igual a 10,8 μM nas formas promastigotas de 
L. amazonensis, e 561,7 μM nos macrófagos murinos, mostrando um índice de 
seletividade 52 vezes maior sobre as formas  promastigotas do parasito. Em 
relação ao mecanismo de morte desencadeado por este composto, a trans-
chalcona não induziu a produção de espécies reativas de oxigênio e nem a 
despolarização mitocondrial do parasito. No entanto, esta chalcona aumentou 
os níveis de marcação por anexina V e iodeto de propídio, indicando exposição 
de fosfatidilserina e danos na membrana das promastigotas. Estes resultados 
nos levam a inferir que este fármaco possui ação leishmanicida por induzir 
eventos apoptose-like em formas promastigotas de L. amazonensis. Sendo 
assim, considerando o repertório limitado de compostos leishmanicidas 
existentes, a trans-chalcona apresenta-se como um fármaco promissor para o 
desenvolvimento de novas abordagens quimioterápicas. 
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