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Espécies de Annonaceae têm demonstrado diferentes propriedades farmacológicas, entre 
elas, atividade leishmanicida, citotóxica e antiviral. O objetivo deste trabalho foi realizar a 
investigação fitoquímica e a avaliação da atividade antiviral contra o herpesvirus humano 
tipo 1 (HSV-1) cepa KOS de extratos das folhas e dos ramos de Guatteria punctata (Aubl.) 
R.A. Howard. O material botânico foi coletado no município de Sinop, Mato Grosso. A 
amostra foi herborizada, identificada e a exsicata foi depositada no Herbário Centro-Norte-
Mato-Grossense (CNMT) da UFMT - Sinop. Os ramos e folhas foram secos, moídos e 
submetidos à extração por maceração com hexano, acetato de etila e metanol, 
sucessivamente. Após a evaporação dos solventes foram obtidos os extratos hexânicos, 
acetato de etila e metanólicos dos ramos e das folhas, que foram avaliados 
fitoquimicamente por cromatografia de camada delgada. Posteriormente, foi realizada a 
triagem da potencial atividade anti-HSV-1, pelo tratamento simultâneo, através do ensaio 
do MTT. Para o teste, utilizaram-se as concentrações máximas não-tóxicas previamente 
determinadas pelo ensaio de citotoxicidade, frente às células Vero E6, através do ensaio do 
MTT. Como controle positivo utilizou-se o aciclovir. A concentração efetiva a 50 % 
(CE50) foi calculada para os extratos que apresentaram atividade anti-HSV-1. A 
investigação fitoquímica revelou a presença de flavonoides, taninos, terpenos e alcaloides 
tanto nos extratos das folhas, como dos ramos. As acetogeninas somente foram observadas 
nos ramos. Nenhum dos extratos apresentou saponinas, cumarinas e antraquinonas. 
Somente os extratos acetato de etila e metanólico das folhas de G. punctata  inibiram 
significativamente a replicação do HSV-1 cepa KOS apresentando, respectivamente, uma 
CE50= 7,19±0,92 e 31,97±6,51 µg.mL-1 e uma concentração citotóxica a 50% (CC50) igual 
a 105,91±42,25 e 118,54±29,33 µg.mL-1 e, portanto um índice de seletividade (IS= CC50/ 
CE50) igual a 14,73 e 3,70. Quanto maior o IS, mais seletivo é o material teste sobre o 
vírus. Os demais extratos apresentaram baixos valores de inibição ou não inibiram a 
replicação do vírus HSV-1. Sendo assim, o extrato acetato de etila das folhas de 
G. punctata foi considerado o mais promissor, apresentado um valor de IS= 14,73 e novos 
estudos estão em andamento para determinar o mecanismo envolvido nesta atividade 
antiviral.  
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