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Estudos químicos e farmacológicos de Annonaceae têm mostrado o acúmulo metabólitos 

secundários com importantes e diferentes atividades farmacológicas, como por exemplo, 

leishmanicida e citotóxica1 (acetogeninas, alcaloides) e antiviral2 (alcaloides). Este trabalho teve 

por objetivo avaliar a potencial atividade antiviral de extratos obtidos a partir dos ramos e folhas 

de diferentes Annonaceae. As folhas e os ramos de espécies de Annonaceae foram coletados nos 

municípios de Sinop e de Sorriso-MT. As exsicatas foram depositadas no Herbário Centro-

Norte-Mato-Grossense da UFMT. Os materiais vegetais foram secos, moídos e submetidos à 

maceração com hexano, acetato de etila e metanol, sucessivamente. Os extratos hexânicos, 

acetato de etila e metanólico obtidos após a evaporação dos solventes, foram avaliados 

fitoquimicamente por cromatografia de camada delgada3 e posteriormente, foi realizada a 

triagem da atividade antiviral destes extratos contra o Herpes Simplex vírus tipo 1 (HSV-1) cepa 

KOS, a uma concentração de 50 µg/ml, através do ensaio de redução das placas de lise. O 

aciclovir foi utilizado como controle positivo do HSV-1. Para o extrato ativo na triagem foi 

determinada a Concentração Efetiva a 50 % (CE50), através do mesmo ensaio e foi realizado o 

ensaio de pré-tratamento das células Vero E6 antes da infecção viral. A avaliação da 

citotoxicidade frente às células Vero E6 foi determinada através do ensaio do MTT. As plantas 

foram identificadas como Fusaea longifolia (Aubl.) Saff., Guatteria punctatam (Aubl.) R. A e 

Duguetia sp. O extrato acetato de etila dos ramos de F. longifolia, inibiu a replicação do HSV-1 

cepa KOS apresentando uma CE50=42 µg/ml e uma Concentração Citotóxica a 50% (CC50) 

maior que 100 µg/ml. O pré-tratamento com este extrato não conferiu resistência às células 

contra a infecção viral. Os demais extratos apresentaram baixos valores de inibição ou não 

inibiram a replicação do vírus HSV-1. Assim, o extrato acetato de etila dos ramos de F. 

longifólia, que contém terpenos, acetogeninas, alcaloides e favonoides, inibiu a replicação do 

HSV-1. Estudos de fracionamento biomonitorado deste extrato estão em andamento a fim de 

isolar e identificar a(s) substância(s) responsáveis por esta atividade. 
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