
1Jhoana D´arc Lopes de Sousa (responsável por apresentar o trabalho); 1Francisca Dayane Soares da Silva;1Gabriella Linhares de Andrade;2Kauane 

Alencar Rodrigues da Silva; 3Lucas Eduardo Silva Oliveira;3Mayck Silva Barbosa;4Ana Clara Silva Sales ;4Lucas Arruda Moita;5Jefferson soares de 

Oliveira

1Graduanda em Biomedicina pela Universidade Federal do Piauí-UFPI; 2Graduanda em Fisioterapia pela Facid;3Pós – graduando em Biotecnologia pela Universidade 

Federal do Piauí;4Pós – graduando em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal do Piauí-UFPI;5Professor do Curso de Biomedicina da Universidade Federal 

do Piauí-UFPI

OBJETIVO

INTRODUÇÃO

Os estudos analisados sugerem forte relação entre metabólitos secundários

e seu potencial antileishmania, com isso os autores sugerem que a

detecção da atividade destes metabólitos, favorecem estudos mais

aprofundados destas moléculas, sendo portanto, consideradas

promissoras.

CONCLUSÃO

Como resultados obtidos em análise aos estudos investigados, alguns

autores demostraram o potencial antileishmania de metabólitos

secundários, utilizando modelos in vitro e in vivo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

AVALIAÇÃO DOS METABÓLITOS SECUNDÁRIOS DE PLANTAS COM POTENCIAL CONTRA 

Leishmania spp. – REVISÃO DE LITERATURA

METODOLOGIA

Foram realizadas buscas de estudos em bancos de dados: Pubmed,

Scielo e Medline´.

Leishmaniose se refere a um espectro de manifestações clínicas e é

causada por parasitas do gênero Leishmania spp. Além disso,

corresponde a uma das parasitoses mais frequentes nos países
tropicais, sendo em torno de 1,5 milhões de casos anualmente.

Realizar uma investigação dos principais metabólitos secundários

encontrados em plantas que demonstrem atividade antileishmania,

avaliando seus mecanismos contra a parasitose, através de revisão
de literatura
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Terpenos Linalol Eugenol β-pireno α- pireno

β-cariofileno
hederagenin

a Scisverbenol

Amastigota Promastigota

Suas ações podem estar relacionadas ao seu equilíbrio pró e antioxidante e

inibição da proteína quinase, estabelecendo uma efetividade destes

metabólitos em tratar contra a leishmaniose

O dano celular provocado pode estar associado a sua natureza apolar que

interage com a membrana do parasita, disfunção mitocondrial, bloqueio de
enzimas e modulação da resposta imune

Flavonoides Quercetina Luteolina Fisetina

‘’leishmania’’ , ‘’phytochemical’’ , ‘’natural

products’’

‘’ Utilização de metabólitos secundários com 

atividade antileishmania ’’

Foram selecionados os artigos que sugerissem possível relação

entre metabólitos secundários isolados de extratos de plantas e

atividade antileishmania contra as duas morfologias da Leishmania

spp.

Resistência 
parasitária

Toxicidade

Ineficiência do 
tratamento pelas 

drogas 
convencionais

Metabólitos secundários são moléculas de baixo peso molecular,

derivados do metabolismo primário das plantas e responsáveis pelos

mecanismos de adaptação e defesa destas. Na literatura há

associações desses metabólitos com atividades farmacológicas e

biológicas


