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Resumo
Pereskia aculeata Miller, popularmente conhecida como ora-pro-nobis, é uma espécie de
cacto naturalmente distribuída pela Mata Atlântica do Brasil. Suas folhas são apreciadas na
culinária tradicional e empregadas na medicina popular como emolientes, cicatrizantes e antiinflamatórias. Apesar disso, são raros os estudos que visam conhecer o seu potencial biológico. Este
trabalho tem como objetivo avaliar a atividade antinociceptiva da partição hidrometanólica do
extrato bruto das folhas de P. aculeata através do teste da formalina. Os resultados demonstraram
significativa atividade antinociceptiva da partição em questão, cujo mecanismo de ação está
provavelmente associado a componentes centrais e periféricos. Novos estudos são necessários para
identificação dos constituintes ativos e seu modo de ação.
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Introdução
A espécie Pereskia aculeata Miller, popularmente conhecida como ora-pro-nobis, é um
cacto naturalmente distribuído pela Mata Atlântica do Brasil, desde o Rio Grande do Sul até a
Bahia, e suas folhas são apreciadas na culinária tradicional de diferentes regiões do país (Sartor et
al., 2010). Diversos estudos demonstraram que as folhas são dotadas de notáveis teores de
proteínas, fibras dietéticas, minerais e vitaminas (Mercê et al., 2001; Rocha et al., 2008; Takeiti et
al., 2009).
Além de utilizadas na alimentação humana, as folhas da espécie são empregadas na
medicina popular como emolientes, na cicatrização de pele em casos de queimaduras e ainda no
abrandamento de processos inflamatórios (Sartor et al., 2010). Entretanto, raros são os estudos que
buscam conhecer o seu potencial biológico. Este trabalho tem como objetivo avaliar a atividade
antinociceptiva da partição hidrometanólica do extrato bruto das folhas de P. aculeata, utilizando o
modelo da formalina.
Material e Métodos
As folhas de P. aculeata foram coletadas em Juiz de Fora (MG), em agosto de 2010, pela
manhã. Uma exsicata foi depositada no herbário Leopoldo Krieger da Universidade Federal de Juiz
de Fora, sob o número 57539.
Após secagem à sombra, as folhas foram moídas e submetidas à extração com metanol
seguida da evaporação do solvente para obtenção do extrato bruto, o qual foi particionado com
solventes em ordem crescente de polaridade: hexano, diclorometano, acetato de etila e butanol. Esse
processo gerou um remanescente hidrometanólico, que foi denominado partição hidrometanólica
(PHM).
O teste da formalina foi realizado para PHM como descrito por Hunskaar e colaboradores
(1985). Foram utilizados camundongos machos Swiss 30 dias pesando entre 20 e 30 g (n = 8). Uma
hora após a administração oral de veículo, indometacina 10 mg/Kg ou PHM em diferentes doses
(100, 200 e 300 mg/kg), ou 30 minutos após a administração intraperitoneal de morfina 7,5 mg/kg;
20 µL de uma solução de formol 2% (formalina) foi injetada via subplantar na pata traseira direita

de cada animal. O tempo em que o animal permaneceu lambendo a pata afetada foi cronometrado
nos primeiros 5 min (primeira fase) e entre 15 e 30 min (segunda fase) após a injeção. Os resultados
foram expressos como média ± erro padrão médio. Foi realizada análise de variância e teste de
Newman-Keuls como post-hoc.
Resultados e Discussão

Tempo de lambida da pata (s)

O estímulo nociceptivo da primeira fase do teste da formalina está associado a componentes
centrais, enquanto na segunda fase está relacionado à liberação de mediadores inflamatórios. Dessa
forma, substâncias que atuam perifericamente, como a indometacina, apresentam atividade apenas
na segunda fase, enquanto as que atuam centralmente, como a morfina, devem ser ativas em ambas
as fases (Hunskaar et al., 1985). Observa-se nas Figuras 1 e 2 que a dose de 300 mg/kg de PHM foi
a mais eficaz, reduzindo 50% do tempo de lambida da pata na primeira fase e 86% na segunda fase.
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Figura 1: Efeito de PHM sob o teste da formalina (1ª fase). *p < 0.001, **p < 0.01 e ***p < 0.05 comparado ao veículo
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Figura 2: Efeito de PHM sob o teste da formalina (2ª fase). *p < 0.001, **p < 0.01 e ***p < 0.05 comparado ao veículo

Analgésicos não opioides que atuam central e perifericamente são ativos em ambas as fases,
todavia são mais eficazes na segunda fase, na qual, geralmente, menores doses são suficientes para
causar o efeito antinociceptivo (Shibata et al., 1989). Tal comportamento foi observado para PHM.
Conclusão
As folhas de P. aculeata apresentaram constituintes químicos com potencial analgésico, cuja
atividade está provavelmente associada tanto a componentes centrais quanto periféricos. No
entanto, são necessários estudos mais profundos para identificação das substâncias ativas e seu
modo de ação.
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