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Introdução 
A espécie Laguncularia racemosa (Combretaceae) 
está presente em regiões de mangue da América, 
Ásia e África. Nesta família já foram descritos 
compostos fenólicos, terpenos e seus derivados 
apresentando atividades farmacológicas distintas, 
como antinflamatória, leishmanicida, citotóxica, 
antiplaquetária, bactericida e fungicida1. A infusão 
de cascas de L. racemosa tem propriedades 
adstringentes e tônicas, sendo usada popularmente 
para combater disenterias, aftas, febre e escorbuto2. 
Entretanto, são raros os estudos fitoquímicos com 
espécies de mangue do litoral brasileiro. Em 
trabalhos recentes com L. racemosa, proveniente do 
mangue asiático, são relatados compostos fenólicos 
com atividades antioxidante e inibitória para 
proteínas quinases, além de um nor-sesquiterpeno 
sulfatado3,4. Estudos mais antigos com a mesma 
espécie sugerem grandes quantidades de taninos, 
β-sitosterol, lupeol e polissacarídeos5. Assim, o 
objetivo desse trabalho é avaliar os constituintes 
químicos presentes nas partes aéreas da fase em 
AcOEt de L. racemosa coletada no litoral paulista. 
 

Resultados e Discussão 
As partes aéreas de L. racemosa foram coletadas 
em São Vicente, SP e do material seco (39,4g) 
foram obtidos os respectivos extratos e fases de 
partição conforme apresentado no fluxograma da 
figura 1. Foram realizados testes in vivo com 
camundongos Swiss (25-35g) para a avaliação da 
atividade anti-inflamatória. Para tanto foi utilizado o 
método de edema de pata6, utilizando a enzima 
fosfolipase A2 como agente flogístico, solução salina 
e dexametasona (10mg/Kg) como controle negativo 
e positivo, respectivamente. 

Figura 1. Fluxograma de obtenção dos extratos e 
fases de partição de L. racemosa.  

A fase em AcOEt do extrato metanólico foi 
analisada por CLAE-UV-EM-EM e através das 
fragmentações EM-EM foi possível identificar a 
presença de cinco flavonóides pertencentes as 
agliconas quercetina e miricetina, conforme figura 2, 
os quais foram elucidados como: miricetina-3-O-
glucosídeo, miricetina-3-O-xilosídeo, quercetina-3-
O-glucosídeo (isoquercitrina), quercetina-3-O-
xilosídeo (reinoutrina) e quercetina-3-O-ramnosídeo 
(quercitrina). 

Flavonóide R1 R2 
Miricetina-3-O-glucosídeo Glc OH 
Miricetina-3-O-xilosídeo Xil OH 
Quercetina-3-O-glucosídeo  Glc H 
Quercetina-3-O-xilosídeo Xil H 
Quercetina-3-O-ramnosídeo Rha H 
Figura 2. Flavonóides identificados na fase em AcOEt de 
L. racemosa. 
 
Quando comparado ao controle positivo essa fase 
apresentou uma inibição moderada do edema de 
pata de 37%, 40% e 50% para as concentrações de 
5, 10 e 20 mg/Kg, respectivamente. O aumento da 
atividade conforme a dosagem nos mostra um perfil 
dose dependente. 

Conclusões 
No estudo da fase em AcOEt de L. racemosa foram 
identificado 5 flavonóides glicosilados e potencial 
anti-inflamatório moderado com atividade dose 
dependente frente a enzimas da família da 
fosfolipase A2. 
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