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Os produtos naturais destacam-se como alternativa acessível ao ser humano no tratamento de 

diversas enfermidades. A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença endêmica 

na América Latina, e seu tratamento é caracterizado pela alta toxicidade e eficácia limitada dos 

medicamentos usuais.1 Sendo assim, faz-se necessária a busca por novos compostos mais 

seguros e eficazes no combate da LTA. O objetivo do presente trabalho foi avaliar in vitro o 

efeito do ácido diidroabiético isolado a partir da resina de Pinus elliottii var. Elliottii sobre 

alterações morfológicas de Leishmania amazonensis. Para avaliar as alterações morfológicas 

causadas pelo tratamento utilizou-se a microscopia eletrônica de varredura (MEV) e citometria 

de fluxo, onde as formas promastigotas de L. amazonensis foram tratadas com a concentração 

inibitória de 50% das formas promastigotas (IC50) 40 µg/ml do composto por 24 h. Na análise 

por MEV foi observado que os parasitos tratados com ácido diidroabiético apresentaram sinais 

de encolhimento, superfície enrugada e flagelos com alterações no comprimento (Figura 1B e C). 

Parasitos não tratados (controle) apresentaram corpo celular alongado e flagelo longo 

característico de parasitos viáveis (Figura 1A). Além disso, foi observado que o ácido 

diidroabiético reduziu o volume celular dos parasitos (Figura 1D), indicando que o composto foi 

capaz de alterar a morfologia e volume celular de formas promastigotas de L. amazonensis.  

 

 
 

Figura 1: MEV das alterações morfológicas e análise do volume celular do parasito (FSC-H) 

por citometria de fluxo das formas promastigotas de L. amazonensis após 24 h de tratamento 

com 40 µg/mL do ácido diidroabiético. A) Controle; B-C) formas promastigotas tratadas; D) 

Volume celular em formas promastigotas de L. amazonensis tratadas ou não com ácido 

diidroabiético (40 µg/mL). FSC-H foi considerado uma função de tamanho celular. A área cinza 

corresponde ao grupo controle (parasitos não tratados) e a linha vermelha corresponde aos 

parasitos tratados.  
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