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A leishmaniose é uma doença negligenciada potencialmente fatal causada por 
espécies distintas de Leishmania sp. O tratamento é realizado utilizando os 
antimoniais pentavalentes, e em casos de resistência a Anfotericina B tem sido 
utilizada como uma segunda opção de tratamento, apesar da sua toxicidade. Por 
isso, há uma intensificação na pesquisa de produtos antiparasitários de fontes 
naturais que sejam eficazes contra as espécies que causam leishmaniose. Sendo 
assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade leishmanicida dos extratos 
hexânicos de Bidens sulphurea (BS) e Plectranthus neochilus (PN) contra o 
parasito Leishmania amazonensis. A atividade leishmanicida contra as formas 
promastigotas do parasito, a atividade citotóxica contra macrófagos peritoneais e a 
atividade hemolítica foram avaliadas (12,5-100 µg/mL) durante 24 e 48h. A 
atividade contra as formas amastigotas intracelulares foram avaliadas nas 
concentrações que apresentaram mais de 80% de viabilidade celular dos 
macrófagos. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi avaliada contra as 
formas promastigotas nas concentrações de CI50 (Concentração Inibitória de 50% 
dos parasitos). BS e PN apresentaram um CI50 de 84,81 e 43,66 µg/mL em 24 horas 
e 42,19 e 38,86 µg/mL em 48h, respectivamente. BS apresentou valores de CC50 

(Concentração citotóxica de 50% das células) de 104 e 41,57 µg/mL em 24 e 48 h, 
respectivamente, e PN mostrou CC50 de 46,32 e 26,18 µg/mL em 24 e 48h, 
respectivamente. Os valores de CI50 obtidos após avaliação contra as formas 
amastigotas intracelulares foram >100 µg/mL para ambos extratos. BS e PN não 
apresentaram valores significativos de hemólise. Após análise por MEV, observou-
se que BS não causou alterações morfológicas no parasito. Por outro lado, PN 
causou redução no corpo celular destes. Dessa forma, os extratos de BS e PN 
ainda poderão ser avaliados quanto ao seu mecanismo de ação e sua atividade in 
vivo. 
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