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A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença parasitária associada a 
lesões na pele e mucosas causadas pelo protozoário do gênero Leishmania. No norte 
do Brasil, espécies relacionadas à doença pertencem ao complexo Viannia. O 
tratamento da LTA acontece por meio de quimioterapia, valendo-se de antimoniais 
pentavalentes, pentamidina e anfotericina B. Todavia, observa-se relatos de insucesso 
no tratamento com estes fármacos além da alta toxicidade associada aos mesmos, 
tornando importante a busca por novas moléculas capazes de agir especificamente 
contra esta estirpe de parasitos. Considerando ainda que os fármacos na atualidade se 
baseiam em produtos protéicos provenientes da biodiversidade. O presente trabalho 
avaliou a atividade leishmanicida e a atividade citotóxica frente à linhagem de 
macrófagos tumorais (J774) do extrato de Rhinella marina (EXBRM), assim como, do 
extrato metanólico (EXTRM) e o componente residual de extração (RESIRM). Os 
compostos foram cedidos pelo Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas à Saúde 
(CEBio) e foram solubilizadas em água e etanol (1:1,v/v) para realização dos bioensaios. 
Para a atividade leishmanicida, 5 x 106 de promastigotas de L. guyanensis e L. 
braziliensis e 2 x 104 de células J774 para a atividade citotóxica, foram submetidas a 
concentrações sequenciais (100 a 1,56 µg/mL) dos extratos em placas de 96 poços por 
72 h e a atividade mensurada pelo método de MTT. As concentrações inibitórias para 
50% da população de parasitos (IC50) e a concentração citotóxica para 50% da 
população de células (CC50) foi calculada. A única molécula que apresentou IC50 foi 
EXBRM, onde, IC50 = 9,34 e 14,82 µg/mL para L. guyanensis e L. braziliensis, 
respectivamente, e CC50 = 13,78 µg/mL para J774. Estes resultados sugerem a 
importância da continuidade de estudos com amostras provenientes de R. marina para 
o isolamento de possíveis protótipos de drogas leishmanicidas a partir da nossa 
biodiversidade.  
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