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A Polygala boliviensis é uma 

espécie que desperta interesse devido à 
sua composição química, sendo 
observada a presença de metabólitos 
especiais, como salicilato de metila em 
sua composição. Atribui-se a estas 
substâncias atividades biológicas 
relatadas neste gênero, tais como a 
atividade antineoplásica, antinociceptiva, 
neuroprotetora, tripanocida, entre outras.  
 
 
 
  Avaliou-se a letalidade das frações 
hexânicas através do teste descrito por 
Meyer e colaboradores (MEYER et al. 
1982, J. Med. Plants Res.) com 
adaptações, dividindo-se o aquário 
contendo água marinha artificial em duas 
partes, sendo a maior parte iluminada e o 
ambiente oxigenado com bomba de 
aquário. Foram preparadas com auxílio de 
acetona e DMSO, cinco concentrações 
distintas das frações semipurificadas, que 
variaram de 5 a 130 µg/mL, realizadas em 
triplicata.  

Em seguida, 50 µL de DMSO 
foram adicionados às amostras secas, 
bem como dez nauplii recém-eclodidos, e 
água marinha até a marca de 5mL. 
Passadas 24h sob iluminação artificial 
realizou-se a contagem dos nauplii 
sobreviventes. Posteriormente, foram 
gerados os gráficos no Excel ® 2016 por 
meio de regressão linear para 
determinação das CL50. 

Observou-se que as dez frações 
avaliadas de P. boliviensis apresentaram 
elevada atividade de letalidade frente à 
Artemia salina com CL50 < 100 μg/mL. 
Destas, observou-se que a FHPB11 
possui atividade mais expressiva com 
CL50 42,48 ± 1,45 μg/mL), todavia, a 
análise por Scott-Knott permitiu observar 
que não há diferença estatística quando 
comparada à FHPB09, cuja CL50 é de 
45,12 ± 4,66 μg/mL.  
 
 

 
O teste de letalidade frente à 

Artemia salina possibilitou a avaliação in 
vitro das frações semipurificadas de P. 
boliviensis, apontando uma expressiva 
atividade das mesmas, podendo ser 
associado ao desenvolvimento de 
importantes agentes com atividade 
antiparasitária, antimicrobiana e 
antineoplásica, por exemplo. 
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