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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.




