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Introdução: Myrsine rubra M.F. Freitas & Kin.-Gouv., Primulaceae (MR) é um arbusto nativo 

com ampla distribuição no Brasil. Encontrada próxima a ambientes alagados de vegetação de 

restinga. Popularmente chamada de “pororoca”, o gênero Myrsine apresenta mais de 300 

espécies com diferentes aplicabilidades. Estudos com a M. africana e M. seguinii têm 

demonstrado ação anti-helmíntica e anti-inflamatória, respectivamente. Contudo, ainda são 

escassas pesquisas com a MR, principalmente com relação a sua caracterização fitoquímica bem 

como sua atividade farmacológica. Objetivo: Avaliar o potencial anti-inflamatório exercido pelo 

extrato etanólico das folhas da MR em modelos experimentais in vivo e in vitro. Metodologia: 

Camundongos machos Swiss webster foram submetidos a diferentes tratamentos por via oral, de 

acordo com seus grupos: salina, tween 80 a 5%, dexametasona 5 mg/kg, diclofenaco de sódio 10 

mg/kg, extrato etanólico das folhas de MR nas doses de 25, 50, 100 e 200 mg/kg. O desafio foi 

feito com injeção intrapleural de lipopolissacarídeo (LPS) 250 ng/ml. 24 h depois, foi feito o 

lavado pleural para contagem de células. Linhagem de macrófagos murinos J774A1 foram 

utilizadas para os ensaios de viabilidade e quantificação indireta de nitrito. A citotoxidade foi 

analisada pelo método da resazurina e a formação do óxido nítrico (NO) foi determinada pelo 

método de Griess. Resultados e Discussão: A contagem de leucócitos totais demonstrou que o 

desafio com o LPS surtiu efeito uma vez que a diferença desse grupo frente à salina foi um 

aumento de 63% no infiltrado celular. Os fármacos referência dexametasona e diclofenaco 

mostraram redução de 63 e 50% no infiltrado, respectivamente, com relação ao LPS. MR nas 

doses 100 e 200 mg apresentaram uma redução de células totais significativa de 33 e 42%, 

respectivamente frente ao LPS. Dexametasona e diclofenaco reduziram em 63 e 44%, 

respectivamente o número de neutrófilos. As doses de 100 e 200 mg/kg de MR reduziram em 

37% ambas o número de neutrófilos. Quanto aos testes in vitro, em todas as concentrações de 

extrato, as células se mantiveram 100% viáveis. As concentrações de 200 e 100 µg/ml inibiram 

totalmente a produção de NO. Contudo, concentrações de 50 e 10 µg/ml apresentaram redução 

respectiva de 65,67% e 14,35% na produção de NO. Conclusão: Nossos resultados apontam para 

uma atividade anti-inflamatória do extrato de MR reduzindo a celularidade no modelo in vivo, 

bem como efeito na redução de NO e sem apresentação de toxicidade in vitro. Mais estudos são 

necessários para confirmar tais efeitos.  
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