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A ora-pro-nóbis, nome popular das espécies Pereskia aculeata Mill. e P. grandifolia Haw., 

Cactaceae, é uma planta rústica bastante conhecida na culinária mineira com folhas de elevado 

valor proteico, já na medicina popular brasileira a planta é utilizada como agente diurético e no 

tratamento de infeções.1 Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana 

de extratos de P. grandifolia sobre cepa de Pseudomonas aeruginosa. A espécie Pereskia 

grandifolia foi coletada no Horto de Plantas Medicinais da Universidade Federal de Lavras, e os 

extratos obtidos por refluxo e sonicação, ambos a 5% (p/v) a partir de folhas frescas. Foram 

produzidos cinco extratos diferentes, sendo estes: hidrolato, extrato aquoso (sonicação), extrato 

aquoso (refluxo), extrato aquoso (maceração) e extrato hidroalcoólico (maceração), todos a 5% 

(p/v) A bactéria utilizada no desenvolvimento deste trabalho foi Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 25853, padronizada a 108 UFC/ml, e a atividade antimicrobiana foi realizada utilizando o 

método de difusão em ágar com discos de papel e os resultados expressos através do halo de 

inibição. Foi utilizado o antibiótico gentamicina (10 mg) como controle positivo. O halo gerado 

para gentamicina foi de 30 mm, para os extratos aquosos (maceração); aquoso (refluxo) e 

etanólico (maceração) o halo de inibição foi de 5 mm, já para o extrato aquoso (sonicação) foi de 

11 mm. Pode-se concluir que P. aeruginosa apresentou sensibilidade aos diferentes extratos de 

P. grandifolia, embora os halos formados tenham sido menores que o controle positivo. Os 

resultados demonstram potencial atividade antibacteriana in vitro dos diferentes extratos obtidos 

da Pereskia grandifolia Haw, reforçando a importância medicinal dessa espécie, e incentivando 

a busca por novos estudos.  

 

 
Figura 1. Estruturas da Pereskia grandifolia: a) flores b) folha e espinhos c) fruto fechado d) 

fruto aberto (2) 
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