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A utilização das plantas como fonte 
medicinal é uma prática milenar usada por 
diferentes povos para a cura de seus 
males¹. O gênero Borreria possui cerca de 
150 espécies, muitas delas já possuem 
estudos que mostram que as mesmas 
possuem propriedades curativas². Por 
outro lado a espécie escolhida neste 
trabalho não possui estudos descritos na 
literatura. O objetivo deste trabalho foi 
realizar estudos fitoquímicos e de 
atividade biológica a partir dos extratos, 
frações e compostos isolados das folhas 
de Borreria palustris. 
 
 
 
As folhas secas de B. palustris foram 
extraídas com metanol e particionado com 
solventes de diferentes polaridades a fim 
de se obterem o extrato bruto metanólico 
(EBMF-BP), e as frações insolúvel (FInsF-
BP), diclorometano (FDCMF-BP) e 
acetato de etila (FAEF-BP). Para a 
avaliação da atividade de inibição da 
enzima acetilcolinesterase (AChE), foi 
utilizado o método proposto de Ellman et 
al. (1961)³, e modificado por Di Giovanni 
et al. (2008)4, empregando tacrina como 
controle positivo. E para a avaliação da 
atividade inibitória de alfa-glicosidase 
utilizou-se o método previamente descrito 
por Ferreres et al., 2013 com 
modificações. 
 
 

 

Os resultados obtidos mostram que as 

folhas de B. palustres possuem atividade 

inibitória de ambas as enzimas. Frente a 

inibição da acetilcolinesterase o melhor 

resultado foi observado para a fração 

insolúvel, como uma inibição de 57,43%  

0,6, seguido pelo próprio extrato Bruto 

(54,42%  1,07).  Para a atividade de  α-

glucosidase o melhor resultado foi 

observado nas frações FDCMF-BP e 

FInsoF-BP com uma inibição de 100% da 

enzima. O EBMF-BP apresentou uma 

inibição de 96,86%  2,05. As análises 

para realização de IC50 ainda serão 

realizadas. 

 

 
 
Conclui-se que B. palustris possui 
importante atividade de inibição 
enzimática, principalmente frente à 
enzima α-glucosidase. Estudos ainda são 
necessários para identificação dos 
compostos responsáveis pelas atividades 
biológicas. 
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