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Os metabólicos secundários de Annonaceae têm demonstrado atividades biológicas de 
interesse farmacêutico, tais como, citotóxica (acetogeninas), antimalárico (alcalóides), 
tripanocida (terpenos) e leishmanicida (alcalóides). O objetivo deste trabalho foi realizar a 
investigação fitoquímica e a avaliação da atividade antiviral contra o Dengue vírus do tipo 
1 (DENV-1) de extratos das folhas e dos ramos de Xylopia benthamii R.E. Fr., coletadas 
no município de Sinop - Mato Grosso. O material botânico foi coletado, herborizado, 
identificado e a exsicata foi depositada no Herbário Centro-Norte-Mato-Grossense 
(CNMT) da UFMT, do Campus Universitário de Sinop. Os ramos e folhas foram 
separados, 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 e por reações de 
caracterização. A triagem do potencial antiviral dos extratos, contra o DENV-1, foi 
realizada pelo tratamento simultâneo e avaliada pelo ensaio do MTT. Para o teste, 
utilizaram-se as concentrações máximas não-tóxicas previamente determinadas pelo ensaio 
de citotoxicidade frente às células Vero E6. A investigação fitoquímica revelou a presença 
de flavonoides, taninos, terpenos, saponinas e alcalóides, nas folhas e nos ramos. 
Acetogeninas só foram observadas nos ramos, enquanto que cumarinas e antraquinonas 
não foram encontradas em nenhum dos extratos. Apenas os extratos acetato de etila dos 
ramos e das folhas e o hexânico das folhas de X. benthamii, a uma concentração de 50 
μg/mL, inibiram 52,4±24,35 %, 23,35±7,00 % e 20,97±2,00 % da replicação do DENV-1, 
respectivamente. Os extratos hexânico e metanólico dos ramos de 
X. benthamii apresentaram porcentagem de inibição da replicação viral inferior a 20%. O 
metanólico das folhas de X. benthamii  não inibiu a replicação deste vírus. Assim, apesar 
dos extratos acetato de etila dos ramos de X.benthamii, que contém flavonoides, terpenos e 
alcaloides em sua composição fitoquímica, apresentarem um percentual de inibição da 
replicação do vírus DENV-1, estes resultados não são promissoress para continuar os 
estudos em relação a esta atividade antiviral. 
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