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OBJETIVO 

Este trabalho teve como proposta avaliar a atividade 

leishmanicida in vitro de extratos de Annona vepretorum e 

Annona squamosa sobre formas promastigotas de Leishmania 

amazonensis (IFLA/BR/1967/PH8). O desenho de estudo foi 

analítico e experimental. 

A leishmaniose é uma doença parasitária que ataca o ser 

humano e é causada por várias espécies do gênero Leishmania 

em sua forma promastigota (ALVES, 2009). É considerada uma 

doença negligenciada e provoca a morte de milhares de 

pessoas mundialmente todos os anos (LUKES et al., 2007; 

SARTORI, 2015).  

Tem como principal forma de controle a farmacoterapia, 

contudo, além dos medicamentos serem caros, são altamente 

tóxicos e podem não ser eficazes (RODRIGUES, 2012). 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os resultados obtidos demonstraram uma expressiva atividade leishmanicida 

in vitro, sendo ainda necessários novos estudos para a avaliação da 

citotoxicidade e da atividade leishmanicida em modelos experimentais in vivo. 

CONCLUSÃO 
Após 24 horas, as frações ChCl3, AcOEt e FAT de A. 

vepretorum apresentaram, respectivamente, os seguintes 

valores de CI50: 37,7 μg/mL, 60,80 μg/mL e 17,96 μg/mL 

(Gráfico 1). Com 72 h os valores obtidos foram: 36,37 μg/mL, 

38,26 μg/mL e 27,96 μg/mL (Gráfico 2).  

Para A. squamosa o extrato EMB-P apresentou o valor de 

108,2 μg/mL com 24 h (Gráfico 1) e de 40,23 μg/mL após 72 h 

(Gráfico 2).  

As frações e o extrato apresentaram-se bastante eficazes 

contra a cepa de L. amazonensis, uma vez que a inibição a 

uma concentração ≤100 μg/mL é considerada fortemente ativa, 

demonstrando dessa forma, um alto potencial no combate às 

formas parasitárias.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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ATIVIDADE LEISHMANICIDA IN VITRO DE EXTRATOS E FRAÇÕES DE Annona vepretorum E 

Annona squamosa 

 

MÉTODOS 

Foram utilizadas as frações Clorofórmica (ChCl3); Acetato 

de Etila (AcOEt); e Alcaloides Totais (FAT) das folhas de A. 

vepretorum; e o extrato Metanólico Bruto das partes aéreas 

(EMB-P) de A. squamosa.  

O extrato e as frações das plantas foram solubilizados em 

água destilada e as soluções foram distribuídas seriadamente 

em placas de 96 poços contendo 200 µL de meio RPMI, 

resultando nas concentrações finais de 500 a 3,9 μg/mL. 

Posteriormente, foram adicionados em cada poço 10µL de uma 

suspensão contendo as formas promastigotas do parasito na 

concentração de 5x106.  

A Anfotericina B foi utilizada como controle positivo e o 

controle sadio recebeu apenas água destilada. Os ensaios 

foram realizados em triplicata, a atividade leishmanicida foi 

avaliada após 24 e 72 horas de incubação a 26°C e os 

resultados foram expressos pela Concentração Inibitória do 

crescimento parasitário (Cl50). 
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Gráfico 1: Atividade leishmanicida de extratos e frações de Annona vepretorum e A. 

squamosa sobre promastigotas de Leishmania amazonensis, em 24 horas de 

incubação. 

Gráfico 2: Atividade leishmanicida de extratos e frações de Annona vepretorum e A. 

squamosa sobre promastigotas de Leishmania amazonensis, em 72 horas de 

incubação. 
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*Fração Acetato de Etila; Alcaloides Totais; Clorofórmica das folhas de Annona 

vepretorum. 

**Extrato Metanólico  Bruto das partes aéreas de Annona squamosa. 
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