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RESUMO 

O objetivo desta revisão foi relatar o potencial apresentado pelos óleos essenciais no 

combate à leishmaniose, avaliando seus efeitos anti-leishmania in vitro. Foram feitas 

buscas em três diferentes bancos de dados, por publicações com texto completo, com 

desenho experimental in vitro e que demonstrassem uma potencial atividade anti-

leishimania de óleos essenciais. Os óleos essenciais de Cordia verbenaceae, Verdonia 

brasiliana, Protium altsonii, Aloysia gratissima, Licaria canella, Aniba canelilla, Citrus 

limon, Citrus aurantium e Eucalyptus globulus apresentaram potencial anti-leishmania 

ativo contra a fase promastigota. Já o de Protium hebetatum apresentou potencial 

altamente ativo. Contra a fase amastigota, o óleo essencial de Protium hebetatum 

demonstrou potencial ativo, enquanto o de Protium altsonii e o de Aloysia gratissima, 

foram altamente ativos em macrófagos infectados. O composto de destaque foi o óleo 

essencial obtido da Aloysia gratissima, que demonstrou potencial anti-leishamania ativo 

nas fases promastigota e amastigota do protozoário. Com isso, conclui-se que o uso de 

óleos essenciais tem se mostrado uma alternativa viável para o tratamento da 

leishmaniose, por conta de sua eficácia, de sua segurança e de seu custo-benefício. 
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INTRODUÇÃO 

Doenças parasitárias são responsáveis por causarem milhões de morbidades e óbitos 

todos os anos (PEREIRA et al., 2021). A leishmaniose é um exemplo de doença 

parasitária negligenciada que afeta principalmente a população em situação de 

vulnerabilidade econômica e social, sendo transmitida pela picada de flebotomíneos, 

como o Lutzomia longipalpis, e tendo como principal reservatório o cão, os quais podem 

apresentar sintomatologia cutânea e/ou visceral ou até serem assintomáticos (GARCIA et 

al., 2018; HAJAJI et al., 2018; MONDÊGO-OLIVEIRA et al., 2021).  

O tratamento para leishmaniose é um verdadeiro desafio atualmente. As drogas utilizadas 

para tratar a leishmaniose são associadas a efeitos adversos, seus custos são elevados e 

podem predispor ao surgimento de cepas resistentes aos medicamentos utilizados de 

forma preconizada. Dessa forma, há a necessidade de se avaliar outras estratégias 

terapêuticas que possuam efetividade no combate a leishmaniose, sendo capaz de reduzir 

os danos clínicos causados às população de zonas tropicais (SAMPAIO et al., 2019; 

SANTANA et al., 2020; MONDÊGO-OLIVEIRA et al., 2021). 

Uma das alternativas que tem se investido é a formulação de drogas a partir de novos 

compostos bioativos extraídos de plantas, sendo utilizadas tanto na forma de extrato puro, 

como na forma de óleos essenciais (MONDÊGO-OLIVEIRA et al., 2021). 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão acerca da potencial 

utilização de óleos essenciais extraídos de plantas no combate ao gênero Leishmania sp., 

a partir da avaliação dos seus efeitos anti-leishmania in vitro.             

METODOLOGIA 



                  

 
                  

 

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa. Para tanto, foram realizadas buscas por 

publicações com texto completo, nos idiomas português, inglês ou espanhol, em formato 

de artigo científico, com desenho experimental in vitro e que demonstrassem uma 

potencial ação anti-leishmania de óleos essenciais extraídos de plantas, independente da 

data de publicação. Os critérios de exclusão incluem artigos científicos sem resultados 

quantitativos, publicações que utilizaram apenas de derivados dos óleos essenciais, bem 

como outros compostos moleculares, além de publicações que agregaram o efeito do óleo 

essencial a um fármaco. 

 As buscas foram realizadas nos bancos de dados Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), ScienceDirect e PubMed com os seguintes 

descritores óleos essenciais e anti-leishmania. Na plataforma LILACS foram encontrados 

17 publicações, das quais 13 foram selecionadas, na plataforma Scielo todos os 4 

resultados encontrados foram incluídos; já na plataforma PubMed foram apresentados 20 

resultados, dentre os quais 16 artigos foram elegíveis. No total, foram selecionadas 30 

publicações, com a retirada dos artigos repetidos.    

Após a seleção dos artigos científicos, todos foram lidos e depois organizados em uma 

tabela, como uma forma de fichamento. Os resultados foram analisados e agrupados de 

acordo com as variáveis em comum para compor este estudo de revisão.   

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A maioria dos estudos realizados com os compostos extraídos das plantas levaram em 

consideração o IC50, ou seja, a Concentração Inibitória para pelo menos 50% dos 

parasitas, visando reduzir seja a forma amastigota ou promastigota. Os estudos também 

aferiram a citotoxicidade dos compostos em células somáticas, principalmente em 

macrófagos, principal alvo da infecção por leishmania. (SHOKRI et al., 2017; GARCIA 

et al., 2018; HAJAJI et al., 2018; SANTANA et al., 2020; MONDÊGO-OLIVEIRA et 

al., 2021). 



                  

 
                  

 

Segundo Estevam et al. (2017), os óleos essenciais (OEs) podem ser classificados em 

relação a sua IC50 (Tabela 1).  

Tabela 1: Classificação dos compostos com base no valor IC50 

Categoria IC50 

Altamente ativo < 10 μg/mL 

Ativo > 10 μg/mL e < 50 μg/mL 

Moderadamente ativo > 50 μg/mL e < 100 μg/mL 

Inativo > 100 μg/mL 

 

Os OEs de Cordia verbenaceae (54,93 μg/mL), Verdonia brasiliana (39,01 μg/mL), 

Protium altsonii (14,8 μg/mL), Aloysia gratíssima (14 μg/mL), Licaria canella (19 

μg/mL), Aniba canelilla (40 μg/mL), Citrus limon (15,74 μg/mL), Citrus aurantium 

(15,73 μg/mL) e Eucalyptus globulus (30,85 μg/mL) apresentaram potencial anti-

leishmania ativo para a fase promastigota (SILVA et al., 2009; ROTTINI, 2011; 

GARCIA et al., 2018; SANTANA et al., 2020; MONDÊGO-OLIVEIRA et al., 2021; 

PEREIRA et al., 2021). Já o OE de Protium hebetatum (1,76 μg/mL) apresentou potencial 

altamente ativo, estando classificada na mesma categoria dos fármacos utilizados no 

tratamento para leishmaniose, como a pentamidina (7,21 μg/mL), miltefosina (5,3 

μg/mL) e anfotericina B (2,41 μg/mL) (HAJAJI et al., 2018; CABRAL et al., 2020; 

SANTANA et al., 2020; PEREIRA et al., 2021).  

Em relação aos protozoários na fase amastigota, o OE de Protium hebetatum (30,5 

μg/mL) foi ativo e Protium altsonii (7,9 μg/mL) foi altamente ativo em macrófagos 

infectados, assim como Aloysia gratíssima (0,16 μg/mL). Apresentando assim, potencial 



                  

 
                  

 

efeito similar ao dos fármacos mais utilizados na prática terapêutica anti-leishmania 

(GARCIA et al., 2018; SANTANA et al., 2020). 

Acerca da citotoxidade dos óleos essenciais, os oriundos das plantas Cordia verbenaceae, 

Verdonia brasiliana, Protium altsonii, Citrus limon e Citrus aurantium apresentaram essa 

propriedade a partir da concentração de 125 μg/mL, 63,13 μg/mL, 75 μg/mL, 3,75 μg/mL 

e 58,50 μg/mL, respectivamente (ROTTINI, 2011; SANTANA et al., 2020; MONDÊGO-

OLIVEIRA et al., 2021; PEREIRA et al., 2021). Já os compostos extraídos da Protium 

hebetatum, Licaria canella, Aniba canelilla, Aloysia gratíssima e Eucalyptus globulus 

não apresentaram citotoxicidade em macrófagos para as concentrações testadas em seus 

respectivos artigos (SILVA et al., 2009; ROTTINI, 2011; GARCIA et al., 2018; 

SANTANA et al., 2020).  

Um composto que teve destaque foi o presente no óleo essencial oriundo da Aloysia 

gratíssima, o Guaiol, devido ao seu potencial anti-leishmania ativo em ambas as fases do 

protozoário (promastigota e amastigota). Além disso, esse composto não inibe a 

capacidade fagocítica dos macrófagos e necessita de uma concentração elevada para 

apresentar uma propriedade citotóxica. Esses resultados evidenciam a potencial utilização 

futura deste composto para formulação de fármacos, possibilitando uma nova alternativa 

terapêutica para o tratamento da leishmaniose (GARCIA et al., 2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dessa forma, pode-se concluir que os extratos de óleos das plantas testadas demonstram 

boa capacidade para combater as formas amastigotas e/ou promastigota sem, no entanto, 

causar efeito citotóxico. Com isso, a utilização de óleos essenciais tem se mostrado uma 

alternativa viável, tanto por sua eficácia e segurança como pelo custo-benefício, para o 

tratamento da leishmaniose. Mais estudos ainda são necessários para avaliar sua 

efetividade in vivo e possível resistência dos parasitos aos seus compostos. 
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