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Resumo 

Pereskia aculeata Miller, popularmente conhecida como 

ora-pro-nobis é uma trepadeira arbustiva. As folhas são 

utilizadas na culinária e como planta medicinal pelos 

efeitos anti-inflamatório e cicatrizante. Estudos 

evidenciaram que o extrato de ora-pro-nobis acelera o 

fechamento de feridas cirúrgicas em camundongos. O 

alginato é um possicarídeo extraído de algas marinhas e 

amplamente utilizado na fabricação de curativos. Neste 

trabalho propusemos a triagem fitoquímica do extrato de 

oro-pro-nobis e o desenvolvimento e a caracterização de 

um hidrogel de alginato contendo extrato de ora-pro-

nobis.  

Introdução  

As folhas de P. aculeata além de serem comestíveis são 
utilizadas no tratamento de doenças da pele pelos 
efeitos cicatrizantes e anti-inflamatórios. Os extratos das 
folhas controlam processos inflamatórios e auxiliam na 
recuperação da pele em casos de queimaduras. Os 
frutos são utilizados como expectorantes e antissifilíticos. 
Do ponto de vista fitoquímico, foram identificados 
diversos compostos como esteróis, flavonoides, taninos 
e carotenos. As folhas de P. aculeata possuem altos 
teores de compostos fenólicos como os ácidos ferúlico, 
clorogênico, caféico e cumárico. Os hidrogéis de alginato 
são utilizados como cicatrizantes por protegerem a ferida 
mantendo a umidade e evitando o ressecamento do 
tecido, favorecendo a cicatrização. Além da manutenção 
do meio úmido, os hidrogéis favorecem a angiogênese e 
promovem o desbridamento autolítico. Neste trabalho, 
propusemos a obtenção de formulações de hidrogéis 
utilizando soluções aquosas de alginate, CMC e extrato 
glicólico de ora-pro-nobis. A avaliação das caraterísticas 
do hidrogel foi realizada pelas análise da 
espalhabillidade, viscosidade, densidade, pH e 
estabilidade em diferentes condições de 
armazenamento. 

Material e Métodos 

A caracterização fitoquímica do extrato das de folhas de 

Pereskia aculeata foi realizada seguindo os 

procedimentos gerais da Revista Brasileira de 

Farmacognosia. As formulações de hidrogéis foram 

obtidas com soluções de alginato e CMC e diferentes 

concentrações de extrato glicólico (1,0%, 2,5% e 5,0%). 

Os hidrogéis foram avaliados em ensaios de 

comportamento viscométrico em função do tempo 

utilizando-se viscosímetro de Brookfield. A densidade, o 

pH e a espalhabilidade e a estabilidade foram avaliados 

com os hidrogéis armazenados à temperatura ambiente, 

5 oC, 40 ºC. Os hidrogéis também foram submetidos ao 

ensaio de fotodegradação em estufa com luz. 

Resultados e Discussão 

Os ensaios fotoquimícos confirmaram a presença de 

compostos aos quais são atribuidas as atividades 

biológicas: alcaloides, flavonoides e compostos indólicos. 

O hidrogel de alginato apresentou estabilidade em 

diferentes condições de armazenamento mantendo as 

caraterísticas adequadas para a aplicação tópica. Os 

hidrogéis foram obtidos com polímeros hidrofílicos com 

capacidade de intumescer e manter grande quantidade 

de água sem perder a estrutura. As formulações dos 

hidrogéis de alginato, CMC e extrato gicólico de ora-pro-

nobis (F1, F2, F3, F4, F5, F6 e F7) apresentaram-se 

estáveis em todas as condições de armazenamento sem 

variação da viscosidade. A densidade das formulações 

contendo extrato glicólico (F3, F5 e F7) foram, 

respectivamente: 1,066 g/mL, 1,149 g/mL e 1,100 g/mL à 

22ºC. O pH médio foi de 7,08, indicando a adequação 

como produto tópico. Não foi observada qualquer 

decomposição com a exposição à luz. A melhor 

combinação dos polímeros (alginato e CMC) e o extrato 

glicólico foi observada na formulação F5 que apresentou 

estabilidade, viscosidade e espalhabilidade adequadas 

para uso como um hidrogel cicatrizante. 

Conclusão ou Conclusões 

A folhas de Pereskia aculeata são ricas principalmente 

em compostos fenólicos. A combinação do extrato 

glicólico de ora-pro-nobis com o alginato poderia 

potencializar o efeito cicatrizante do polímero. A 

combinação adequada de alginato, CMC e do extrato 

glicólico permitiu obter um hidrogel com potencial 

emprego como cicatrizante de feridas. 
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