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RESUMO. Peumus boldus Molina (família Monimiaceae) é conhecido no Brasil como “boldo” ou “boldo-
do-chile”, sendo suas folhas empregadas como remédio em afecções do sistema digestivo e hepatobiliar.
Foi realizado um estudo botânico macro e microscópico das folhas e do pó, ilustrando e complementando a
monografia da Farmacopéia Brasileira, quarta edição. Características como bordo revoluto, tricomas es-
trelados, células secretoras visíveis, coloração e textura, são macroscopicamente úteis; lâmina hipoestomá-
tica, estômatos anomocíticos e cristais, microscopicamente identificam a espécie. Ensaios autobiográficos
verificaram um potente efeito antioxidante e uma inédita atividade anticolinesterásica para a boldina, al-
calóide majoritário desta espécie.
SUMMARY. “Pharmacobotanical Characterization of Peumus boldus Molina (Monimiaceae) and Evaluation of
the Pharmacological Activities of Alkaloid Boldine”. Peumus boldus Molina (Monimiaceae) is a medicinal plant
known in Brazil as “boldo” or “boldo-do-chile”, and its leaves are popularly used in digestive and hepatic dis-
eases. A pharmacobotanical study was carried out, macro and microscopically features were illustrated and de-
scribed, in an attempt to complement the fourth edition of the Brazilian Pharmacopoea monograph. Some special
characters can be used to identify this drug: revolute margined leaves, typical color and texture, covering stellate
trichomes, secretory cells, hypoestomatic mesophyll, anomocytic stomata, and crystals. Boldine, the major alka-
loid found in this species, exhibited potent antioxidant activity and an unprecedented anticholinesterasic effect,
both demonstrated through autobiographic assays.

INTRODUÇÃO
Peumus boldus Molina (Monimiaceae) é ori-

ginário de regiões montanhosas do Chile 1-2,
sendo conhecido no Brasil como “boldo” ou
“boldo-do-Chile”. É um arbusto ou arvoreta,
dióico 2, de folhas opostas, inteiras, curtamente
pecioladas, flores unissexuais, pistiladas e esta-
minadas e frutos do tipo drupa 3-14. Preparações
farmacêuticas contendo extratos de folhas de
boldo têm sido tradicionalmente empregadas
para o tratamento de uma variedade de sinto-
mas e doenças como reumatismo, dores de ca-
beça, distúrbios menstruais, inflamações do trato
urinário e dispepsia, além de sedativo 15-16.

Atualmente é popularmente empregado devido
a suas propriedades digestivas 17. As seguintes
atividades farmacológicas lhe são atribuídas: (a)
estimulante de secreções gástricas, facilitando a
digestão 2,4,7,9-10,18-21; (b) antidispéptico 20,22,23; (c)
colerético e colagogo 3,5,7,9,10,18,21,22,24,25; (d) anti-
espasmódico 22; (e) associado a drogas como a
alcachofra, é utilizado em ardores esofágicos e
epigástricos, e associações com cáscara-sagrada
são usadas na constipação 23,25; (f) tratamento
de cálculos biliares, cistite e colelitíase acompa-
nhada de dor 4,10,24; (g) diurético 3,10,18,24. Segun-
do a ESCOP 26, as indicações terapêuticas de-
vem estar relacionadas a disfunções hepatobilia-
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res menores, tratamento sintomático de distúr-
bios digestivos leves e como adjuvante na cons-
tipação.

A boldina é o alcalóide majoritário encontra-
do tanto nas folhas como nas cascas do boldo
15,16, sendo a concentração nas folhas em torno
de 0,14%, e nas cascas de até 6 % 27-29. Variadas
atividades farmacológicas têm sido atribuídas ao
alcalóide puro, como efeito imunomodulador in
vitro para células isoladas de pacientes com leu-
cemia linfocítica crônica 30, relaxante da muscu-
latura lisa intestinal 31 e atividade tripanossomi-
cida in vitro 32. Além disso, devido a sua seme-
lhança estrutural com a apomorfina, um agonis-
ta dopaminérgico, a boldina também possui
descritas atividades neurolépticas in vivo, como
efeito anticonvulsivante e antinociceptivo, o que
pode ser provavelmente mediado via bloqueio
de receptores dopaminérgicos D2 33. No entan-
to, este alcalóide tem sido atualmente explorado
devido à sua potente atividade antioxidante,
previamente verificada por meio de modelos ex-
perimentais amplamente descritos na literatura.
Atividades farmacológicas atribuídas à boldina,
tais como antitumoral, citoprotetora, antiinflama-
tória e antipirética estão associadas às proprie-
dades seqüestradoras de radicais livres desta
molécula, particularmente aos grupamentos fe-
nóis nela presentes 16. O efeito da boldina  foi
verificado na inibição à lipoperoxidação induzi-
da por Fe2+/cisteína e por NADPH/Fe3+-ATP em
membranas microssomais hepáticas, pela medi-
da de TBA-RS 34,35 e sua capacidade em prote-
ger a deoxirribose contra a degradação induzida
por Fe3+-EDTA na presença de peróxido de hi-
drogênio 36. Sua presença também promoveu a
inibição da produção de óxido nítrico em mito-
côndrias 37, resultados estes que estabelecem o
mecanismo de ação antioxidante da molécula
de boldina como um potente seqüestrador de
radicais hidroxilas. 

A avaliação toxicológica do extrato hidroal-
cóolico de folhas secas de Peumus boldus e bol-
dina em ratos, demonstrou que ratas prenhas
tratadas oralmente com 800 mg/kg do extrato e
de boldina tiveram alterações anatômicas no fe-
to. Também foram observados incidentes de
ação blastocistotóxica/antizigótica e poucos ca-
sos de atividade abortiva, além de alterações
histológicas no fígado dos ratos, o que sugere
moderação e cuidado na administração do bol-
do, especialmente em uso contínuo e nos pri-
meiros três meses de gestação 38. 

Embora existam numerosos grupos de pes-
quisa em química e farmacologia de produtos

naturais, os produtos fitofarmacêuticos existen-
tes no mercado primam pela baixa qualidade e
pela inexistência de dados que atestem, se não
a eficácia terapêutica, ao menos, a ausência de
toxicidade 39,40. No Brasil, a regulamentação pa-
ra a comercialização de fitoterápicos é regida
por legislação específica, como a RDC nº 48 41,
que dispõe sobre o registro de medicamentos fi-
toterápicos. Conforme a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) encontram-se no
mercado brasileiro 56 apresentações de fitoterá-
picos de Peumus boldus registrados até o pre-
sente 42.

O objetivo deste trabalho é o de comple-
mentar a monografia publicada na Farmacopéia
Brasileira, Quarta Edição 12, descrevendo e ilus-
trando os detalhes macro e microscópicos não
constantes previamente na literatura, além de
apresentar ensaios de atividade anticolinesterási-
ca e antioxidante para a boldina, alcalóide majo-
ritário da espécie.

MATERIAIS E MÉTODOS
Análise botânica

O material vegetal foi adquirido entre os
anos de 2004 e 2005, em duas indústrias farma-
cêuticas de Porto Alegre (Rio Grande do Sul),
em um ervanário de Manaus (Amazonas) e em
três estabelecimentos comerciais de Porto Ale-
gre, totalizando seis amostras. Todas foram
comparadas entre si e com amostra padrão do
Laboratório de Farmacognosia da Faculdade de
Farmácia da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul e com a literatura disponível. Foram
realizadas análises macroscópicas ao microscó-
pio estereoscópico e ilustrações com câmara
clara acoplada a este. Para a análise microscópi-
ca foi feita reidratação, recomendada para maté-
ria-prima dessecada e cortes paradérmicos, tan-
genciais e transversais à mão livre, montados
em lâminas semi-permanentes e observados ao
microscópio óptico. O pó de três amostras foi
analisado, utilizando hidrato de cloral R. A iden-
tificação do padrão de nervação 43,44 e testes his-
toquímicos para detectar lipídios 45, amido 46,
celulose 47, lignina 48, compostos fenólicos 49,
cristais 50, seguiram metodologias previamente
sugeridas 40,51-54. Para os esquemas foi adotada a
simbologia de Metcalfe & Chalk 43 modificada e
nas legendas das representações foram utiliza-
das as seguintes abreviaturas: ab: face abaxial;
ad: face adaxial; afa: ápice foliar assimétrico;
afc: ápice foliar acuminado; afm: ápice foliar
mucronado; afr: ápice foliar arredondado; bfa:
base foliar assimétrica; bor: bordo; bt: base do
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tricoma; cfe: célula fundamental da epiderme;
ccf: célula com compostos fenólicos; clo: cloro-
plastídio; co: colênquima; cpp: campo primário
de pontoação; cse: célula secretora; cu: cutícula;
eh: elemento de vaso com espessamento heli-
coidal; ei: espaço intercelular; end: endoderme;
ep: epiderme; es: estômato; f: floema; fb: fibras;
fv: feixe vascular; fx: fibras do xilema; ga: grão
de amido; gl: gota lipídica; h: hipoderme; ic:
idioblasto cristalífero; l: lâmina; np: nervura
principal; ns: nervura secundária; p: parênqui-
ma; pbt: porção basal de células do tricoma es-
trelado; pe: pecíolo; pj: parênquima esponjoso;
pp: parêquima paliçádico; prc: procâmbio; pre:
proeminência formada pela região basal do tri-
coma estrelado; pto: pontoação; tes: tricoma es-
trelado; x: xilema.

Análise biológica
Foram determinadas as atividades anticoli-

nesterásica e antioxidante através de ensaios in
vitro para o alcalóide boldina. A atividade anti-
colinesterásica foi testada através de metodolo-
gia descrita por Marston et al. 55. Este teste auto-
biográfico baseia-se na clivagem do acetato de
1-naftila pela acetilcolinesterase para formar 1-
naftol que, por sua vez, reage com o sal fast
blue B resultando na coloração púrpura do dia-
zônio. A placa de CCD permanece coberta por
uma coloração púrpura e a inibição da enzima
resulta em manchas incolores. Foram aplicados
sobre uma cromatoplaca 2,5 µl das concentra-
ções de 1 mM, 0.1 mM e 0.01 mM de boldina,
sendo empregada como referência o alcalóide
galantamina 56. A boldina foi testada também
quanto a sua atividade antioxidante frente ao ra-
dical 2,2-difenil-1-picrilidrazila (DPPH), sendo
utilizado como referência o flavonóide querceti-
na. Este radical possui absorção na região do ul-
travioleta, mas quando reage com um antioxi-
dante ou com outra espécie reativa, sua absor-
ção característica desaparece 57. Neste ensaio,
também foram empregadas as concentrações de
1 mM, 0.1 mM e 0.01 mM sendo aplicados 15 µl
de cada amostra sobre cromatoplaca. Após seca-
gem, a placa foi revelada com uma solução me-
tanólica de DPPH 0,2%. A atividade antioxidante
pode ser observada pela presença de manchas
amarelas contra a coloração púrpura de fundo
58-59. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Descrição macroscópica

Folha simples, inteira, elíptica, elíptico-ovala-
da, elíptico-obovada ou obovada, coriácea, que-

bradiça, curtamente peciolada, de 1,2-7,0 cm de
comprimento e 0,6-5,0 cm de largura, verde-
acinzentada a cinzento-prateada; ápice obtuso,
retuso ou agudo e base arredondada, obtusa ou
cuneada; ápice e base simétricos ou assimétri-
cos; bordo ligeiramente revoluto (Fig. 1.A-1.C).
Lâmina pilosa, com tricomas estrelados visíveis
com lente, comumente caducos na face adaxial,
sendo esta áspera ao tato devido às proeminên-
cias da base dos tricomas (Fig. 1.E); face abaxial
com nervuras salientes (Fig. 1.C-1.D), menor nú-
mero de tricomas estrelados, base dos tricomas
menores e estômatos proeminentes (Fig. 1.F).
Venação camptódroma-broquidródoma (Fig.
1.C-1.D). Pecíolo curto (Fig. 1.A-1.C), piloso,
normalmente curvo, medindo 0,1-0,5 cm de
comprimento e 0,1-0,2 cm de largura, côncavo
na face adaxial, com duas pequenas costelas la-
terais e convexo na face abaxial (Fig. 4.C), ge-
ralmente com a mesma coloração que a lâmina
e com tricomas abundantes.

Descrição microscópica
Lâmina foliar com simetria heterogênea dor-

siventral (Fig. 2.G-2.J, 3.A-3.F) e hipoestomática
(Fig. 3.F). O mesofilo, em vista frontal, mostra
epiderme na face adaxial com células poligonais
de paredes espessas, pouco sinuosas e campos
primários de pontoação (Fig. 1.G) e na face
abaxial células de diferentes formas, com pare-
des sinuosas espessas e campos primários de
pontoação evidentes (Fig. 1.H). Os estômatos
são anomocíticos, proeminentes, acompanhados
por quatro a oito células (Fig. 1.H). Na nervura
principal, as células fundamentais na face ada-
xial apresentam diferentes formas, tamanho ho-
mogêneo e paredes retilíneas, enquanto que as
voltadas para a face abaxial são mais alongadas,
de diferentes tamanhos e também paredes retilí-
neas (Fig. 2.A, 2.C). No mesofilo, por transpa-
rência, são visíveis células secretoras (Fig. 2.B).
Os tricomas são estrelados, com várias células
alongadas, de paredes espessas e mais freqüen-
tes na face adaxial (Fig. 2.E-2.F). A epiderme e a
hipoderme comumente mostram proeminência
ao redor da base de cada tricoma (Fig. 2.D e
2.F), com células epidérmicas basais, de disposi-
ção radial (Fig. 2.C). 

Em secção transversal, na região mediana da
lâmina, a cutícula é lisa e mais espessa na face
adaxial (Fig. 3.C, 3.E-3.F). A epiderme é unies-
tratificada, com células alongadas, de paredes
espessas (Fig. 3.C, 3.E e 2.F). A hipoderme pos-
sui células de diferentes formas, de paredes es-
pessas, é uniestratificada ou raro biestratificada,
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contínua junto à face adaxial, ocorrendo no bor-
do e na face abaxial junto à nervura principal
(Fig. 3.C-3.F). O parênquima paliçádico é forma-
do por uma a duas camadas, a primeira mais
compacta, com células mais alongadas e maior
densidade de cloroplastídios e a segunda com
células de menores dimensões e maior concen-
tração de grãos de amido. O parênquima espon-
joso possui várias camadas de células de dife-
rentes formas, grandes espaços intercelulares e
poucos cloroplastídios (Fig. 3.C-3.F). Estes teci-
dos são interrompidos na nervura principal, em
ambas as faces (Fig. 3.A-3.C). No mesofilo distri-
buem-se feixes colaterais, podendo ter bainha
completa ou não de fibras ou endoderme (Fig.

Figura 1. Peumus boldus Molina – A-H. lâmina foliar;
A. aspecto geral de folhas; B. aspecto da face adaxial;
C. aspecto da face abaxial; D. detalhe da nervação na
face abaxial; E. esquema parcial da face adaxial, com
proeminência de tricomas; F. esquema parcial da face
abaxial, com estômatos e proeminência de tricomas;
G. porção da epiderme na face adaxial em vista fron-
tal; H. porção da epiderme na face abaxial em vista
frontal. As escalas correspondem: A (a-c, e-g). 10
mm, A (d). 15 mm, B-C. 14 mm, D. 5 mm, E-F. 1 mm,
G-H. 100 µ.

Figura 2. Peumus boldus Molina – A-B. porção da epi-
derme sobre a nervura principal em vista frontal; A.
face adaxial, B. face abaxial; C. porção da epiderme
na face adaxial, em vista frontal, com inserção do tri-
coma; D. porção da lâmina em secção transversal, na
face adaxial, com proeminência de tricoma; E. tricoma
em vista frontal; F. tricomas em vista lateral; F1. face
abaxial; F2. face adaxial; G-H. esquemas parciais do
ápice distal em secção transversal; G. bordo; H. nervu-
ra principal; I-J. esquemas parciais da base proximal
em secção transversal; I. bordo; J. nervura principal.
As escalas correspondem: A-F. 100 µm, G-J. 400 µm.

3.E), ou agrupamentos xilemáticos envolvidos
por endoderme (Fig. 3.F).

Na nervura principal, na região mediana da
lâmina, as células epidérmicas são pequenas e a
hipoderme geralmente apresenta duas camadas
(Fig. 3.C). O colênquima angular é distribuído
em ambas as faces, mais desenvolvido na aba-
xial e o parênquima possui células geralmente
poligonais, de paredes espessas (Fig. 3.C). O
sistema vascular está representado por um único
feixe colateral, envolto por endoderme e bainha
de fibras (Fig. 3.A e 3.C). Outros dois feixes me-
nores podem ocorrer, junto à face adaxial, sen-
do o conjunto igualmente envolto por bainha
de fibras (Fig. 3.B). Na região apical distal o fei-
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xe é pouco desenvolvido e envolto por bainha
de fibras (Fig. 2.H). Na região basal é semelhan-
te ao da região mediana, acompanhado por um
ou dois feixes menores, laterais, além de dois
ou mais feixes, ainda menores, voltados para a
face adaxial e junto ao xilema (Fig. 2.J).

O bordo da lâmina mostra cutícula muito es-
pessa e células epidérmicas pequenas, de pare-
des engrossadas (3.D). A hipoderme na região
apical distal é uniestratificada ou biestratificada
e possui células pequenas e achatadas tangen-
cialmente, com paredes espessas (Fig. 2.G), e na
região mediana e basal proximal possui maior
número de camadas em ambas as faces (Fig.
3.D). O colênquima na região apical distal é
biestratificado (Fig. 2.G), na região mediana é
bem compacto (Fig. 3.D) e na basal proximal é
ausente (Fig. 2.I). Os parênquimas paliçádico e
esponjoso são frouxos, com células secretoras e
gotas lipídicas e maior desenvolvimento no ápi-
ce. Agrupamentos de fibras ocorrem na região

Figura 3. Peumus boldus Molina – A-B. esquemas
parciais, na região da nervura principal em secção
transversal; A. um feixe vascular; B. três feixes vascu-
lares; C-D. porções da lâmina em secção transversal;
C. nervura principal; D. bordo; E-F. porções da lâmi-
na, no mesofilo, em secção transversal. As escalas
correspondem: A-B. 400 µm, C-F. 100 µm.

mediana (Fig. 3.D). O sistema vascular na região
apical é pouco desenvolvido (Fig. 2.G), na re-
gião mediana está representado por feixes ou
agrupamento xilemático envolto por endoderme
(Fig. 3.D) e na região basal é ausente.

Em toda a lâmina, células contendo compos-
tos fenólicos ocorrem na hipoderme, colênqui-
ma e parênquimas (Fig. 3.C-3.F). Neste último
tecido há maior concentração de grãos de ami-
do e são freqüentes as células secretoras esféri-
cas, unicelulares, de grande volume e de pare-
des suberizadas (Fig. 3.C, 3.E-3.F). Cristais de
oxalato de cálcio, geralmente na forma de mo-
nocristais ou cristais prismáticos, são encontra-
dos na epiderme e, agrupados, muito pequenos,
finos, sob a forma de bastonete, nos parênqui-
mas. Gotas lipídicas ocorrem em todos os teci-
dos (Fig. 3.C-3.F).

O pecíolo, em vista frontal, apresenta cutícu-
la espessa e levemente ondulada. A epiderme é
constituída por células fundamentais pequenas,
quadrangulares e de paredes espessas, algumas
contendo compostos fenólicos, e por tricomas
estrelados, iguais aos da lâmina (Fig. 4.A-4.B).
Células secretoras iguais às da lâmina são visí-
veis por transparência (Fig. 4.A). Em secção
transversal, possui duas costelas, voltadas para a
face adaxial (Fig. 4.C). A cutícula é espessa e le-
vemente ondulada (Fig. 4.D) e as células epidér-
micas são pequenas e de diferentes formas (Fig.
4.D). Os tricomas são mais comuns na face aba-
xial e sua inserção pode chegar até o parênqui-
ma cortical (Fig. 4.B-4.C). A hipoderme é geral-
mente uniestratificada, com células pequenas,
de variadas formas e de paredes espessadas
(Fig. 4.D). O colênquima angular é pouco de-
senvolvido. O parênquima cortical é formado
por células poligonais, de diferentes tamanhos,
de paredes espessas, com campos primários de
pontoação visíveis, reduzidos espaços intercelu-
lares (Fig. 4.D), poucos cloroplastídios, peque-
nos cristais de oxalato de cálcio e gotas lipídicas
(Fig. 4.D). Células secretoras de grande volume
e de paredes suberizadas ocorrem no córtex
(Fig. 4.D). A endoderme é contínua, evidente e
com muitos grãos de amido (Fig. 4.C-4.D). O
sistema vascular possui um feixe aberto e cen-
tral, com floema em arco, com ou sem calota de
fibras ou estas esparsas, isoladas ou agrupadas
(Fig. 4.C). O procâmbio possui duas a três ca-
madas de células e muitos grãos de amido (Fig.
4.C-4.D). O xilema tem distribuição em raios e
pode apresentar fibras isoladas ou em pequenos
grupos (Fig. 4.D).
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Descrição microscópica do pó
São características do pó: coloração amarelo-

esverdeada a amarelo-pardacenta; tricomas es-
trelados íntegros e isolados ou parte destes (Fig.
4.E1a-c); porções de epiderme no mesofilo (Fig.
4.E2a-c); porções de epiderme com estômatos
(Fig. 4.E2b); porções de epiderme com células
de paredes espessas (Fig. 4.E2c); fragmentos de

Figura 4. Peumus boldus Molina – A-D. pecíolo; A.
porção da epiderme em vista frontal; B. porção da
epiderme em vista lateral; C. esquema em secção
transversal; D. porção do pecíolo em secção transver-
sal, conforme C; E. detalhes do pó; E1. tricomas; a.
vista frontal; b. vista lateral; c. célula isolada em vista
lateral; E2. detalhes da epiderme em vista frontal; a.
região do mesofilo; b. estômato; c. base de tricoma;
d. fragmento com porção de nervura; e. porção no
pecíolo; E3. mesofilo em secção transversal; a. célula
secretora; b. células contendo compostos fenólicos e
cristais; E4. porções do sistema vascular em secção
longitudinal; a. fibras; b. porções de fibras, elementos
traqueais e parênquima; E5. lâmina em secção trans-
versal; a. porção de epiderme, hipoderme e parên-
quima paliçádico; b. epiderme e hipoderme; c. parên-
quima paliçádico; d. fragmento. As escalas correspon-
dem: A, B, D, E (E2-E5). 100 µm, C. 400 µm, E (E1).
400 µm.

epiderme com porções de nervuras (Fig. 4.E2d);
porções da epiderme do pecíolo (Fig. 4.E2e);
porções do mesofilo com células secretoras (Fig.
4.E3a); porções do mesofilo (Fig. 4.E3b); agrupa-
mentos de fibras (Fig. 4.E4a); fragmentos do sis-
tema vascular (Fig. 4.E4b); fragmentos da lâmina
(Fig. 4.E5a); fragmentos de epiderme e hipoder-
me (Fig. 4.E5b); porções de parênquima paliçá-
dico (Fig. 4.E5c); fragmentos da lâmina, em sec-
ção transversal (Fig. 4.E5d).

Comentários sobre a análise
farmacobotânica

Características morfológicas foliares são rele-
vantes, expressando valor diagnóstico, tais co-
mo pilosidade, tipologia dos tricomas, proemi-
nência na base dos tricomas, aparência do bor-
do, tipologia e características da nervação; colo-
ração e consistência. Algumas das descrições so-
bre a forma da lâmina, consistência, pilosidade
e coloração concordam com a literatura 3-6,8-14.
Não foi encontrada referência para a forma obo-
vada da lâmina, bem como as formas obtusa e
oblonga, descritas por Brun 4 e por Brandt et al.
5, respectivamente. As medidas de comprimento
e largura mostraram-se divergentes (na maior e
menor medida do intervalo) das informadas 3-4,6-

14. As formas de ápice concordam com a Farma-
copéia Brasileira 4 ed. 12, Oliveira et al. 11,
Youngken 8 e Coimbra et al. 9. Ápice mucrona-
do 8,13-14 não foi observado, e referências para o
ápice retuso e assimétrico não foram encontra-
das. Alguns autores informam que a base pode
ser arredondada e simétrica 8,11-12,14, entretanto
foi constatada assimetria. Bordo revoluto 3,5-

10,12,14, aspereza da lâmina 4,6,9,11-13 e proeminên-
cias na face adaxial 5,8-14,18, são relatados. Trico-
mas estrelados expressam sua importância na
identificação da espécie 3-4,6,8-14,18. Relatos da
ocorrência de tricomas simples 3,9,11-12, se de-
vem, provavelmente, pela observação de raios
parcial ou totalmente caducos. Menor pilosidade
da face abaxial também foi observada 3,10,13-14. A
proeminência das nervuras na face abaxial é im-
portante 3,5-12,14, assim como o arranjo das ner-
vuras 4,7,11. e a depressão na face adaxial 13-14.
O pecíolo curto concorda com a bibliografia 3-

8,10-14, e as únicas informações sobre medidas
são fornecidas por Youngken 6,8, que refere
maior comprimento.

As observações permitem indicar caracteres
anatômicos como de valor taxonômico, corro-
borando com algumas referências: cutícula mais
espessa na face adaxial 4-8,11,12,18, epiderme de
paredes espessas 3,5-8,12,18; estômatos anomocíti-
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cos e folha hipoestomática 3,6,8,11,12; presença de
hipoderme com paredes espessas 12,18; hipoder-
me biestratificada 3,5-8,10; presença de células se-
cretoras nos parênquimas 3-8,10,12,18,60; ocorrência
de cristais 12,60; parênquima paliçádico biestratifi-
cado 4-8,12; parênquima esponjoso frouxo e com
várias camadas 5-6,8,12; sistema vascular com bai-
nha de fibras envolvendo o feixe, fibras nos te-
cidos de condução e ocorrência de dois feixes
menores 4,7,10,12. Outras características encontram
apoio: maior pilosidade na face adaxial 6,12, tri-
comas de paredes espessas 6, caducos 12, estre-
lados 11,12, proeminência epidérmica na inserção
dos tricomas 4-8,11,12,18, tipologia de cristais 60 e
ainda, a não ocorrência de feixes vasculares me-
nores no ápice foliar 7, entre outras. Maior si-
nuosidade das células fundamentais da epider-
me na face abaxial 5,12 e hipoderme exclusiva-
mente uniestratificada 4,7 não foram verificadas.
Características do pó como coloração, tricomas
estrelados, fragmentos da epiderme, da hipoder-
me, do mesofilo e do sistema vascular, concor-
dam com o relatado 13,14.

Atividades biológicas in vitro para o
alcalóide boldina

Após a revelação da placa com os reagentes,
foi evidenciada intensa propriedade anticolines-
terásica para a boldina nas concentrações mais
elevadas, de 1 e de 0,1 mM, quando compara-
das ao alcalóide galantamina nas mesmas doses.
Não houve efeito significativo para a concentra-
ção de 0,01 mM. Quanto ao ensaio de natureza
antioxidante, após a aspersão da placa com o
reagente DPPH, pôde-se observar a presença de
manchas amarelas contra a coloração púrpura
de fundo 58,59, denotando atividade antioxidante
para o alcalóide em todas as concentrações tes-
tadas. Foi verificada a presença de uma mancha
intensa correspondente à concentração de 1 mM
para a boldina logo após a revelação da placa, e
após 4 h foi evidenciada atividade antioxidante
para todas as doses testadas, uma vez que nem
todas as substâncias antioxidantes reagem ime-
diatamente com o DPPH 57.

A busca por metabólitos de plantas com ca-
pacidade seqüestradora para espécies reativas
tem recebido crescente atenção, uma vez que
eles podem ser uma alternativa para o uso de
produtos sintéticos, servindo como modelo para
o desenvolvimento de novos fármacos para o
tratamento de várias doenças, incluindo a doen-
ça de Alzheimer 58. Substâncias com atividade
colinérgica são rotineiramente utilizadas para
melhorar as funções cognitivas dos pacientes

que sofrem da doença de Alzheimer. Sabe-se
que essas substâncias, quando administradas
juntamente com antioxidantes, tornam muito
mais efetivo o tratamento para estes pacientes
do que se fosse empregada cada substância iso-
ladamente no tratamento 61. 

CONCLUSÕES
Características morfológicas foliares, como

textura, pilosidade, tipologia e proeminência
dos tricomas, aparência do bordo, tipologia e
características da nervação denotam valor diag-
nóstico. A anatomia contribui para a identifica-
ção da matéria-prima, sendo diagnósticos: célu-
las epidérmicas de paredes espessas, estômatos
anomocíticos e folha hipoestomática, hipoderme
com paredes espessas e raro biestratificada, cé-
lulas secretoras nos parênquimas, cristais, parên-
quima paliçádico biestratificado, parênquima es-
ponjoso frouxo e desenvolvido, sistema vascular
com bainha de fibras, fibras nos tecidos de con-
dução e ocorrência de feixes menores junto à
nervura principal.

No presente trabalho, verificamos de forma
inédita a atividade anticolinesterásica in vitro
para o alcalóide boldina, embora menos potente
que a referência galantamina em sua concentra-
ção mais diluída. Quanto à atividade antioxidan-
te in vitro, a boldina também se mostrou eficaz
em descolorir a placa em seu ponto de aplica-
ção, corroborando com estudos que verificaram
ser o extrato aquoso de Peumus boldus capaz
de descolorir uma solução metanólica de DPPH
62, provavelmente devido à presença deste alca-
lóide. Entretanto, a boldina não reagiu rapida-
mente com a 2,2-difenil-1-picrilidrazila, e só
mostrou-se antioxidante após 4 h de reação,
quando comparado com o padrão quercetina.
Substâncias com dupla atividade anticolinesterá-
sica e antioxidante vêm sendo consideradas co-
mo uma nova abordagem terapêutica para o tra-
tamento farmacológico da doença de Alzheimer,
incentivando a investigação do potencial do al-
calóide boldina para o tratamento de doenças
neurodegenerativas. A boldina possui tanto ati-
vidade inibitória para a enzima AChE, como ati-
vidade antioxidante, de maneira que este alca-
lóide seria um candidato importante para estu-
dos posteriores a fim de se identificarem novas
moléculas de possível uso no tratamento da
doença de Alzheimer. 
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