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OPUNTIA  

Nome científico: Opuntia ficus indica (L.) Mill. 

Sinonímia Científica: Cactus chinensis Roxb; Cactus decumanus Wild; Cactus fícus-indica 

L., Opuntia chinensis K. Koch, Opuntia decumana (Wild.) Haw., Opuntia megacantha Salm-

Dyck. 

Nome popular: Nopal, Chumbera, Cacto, Tabaibeira, Figo do diabo, Figueira da Índia, Piteira, 

Tuna, Figueira tuna, Palma, Palma-forrageira, Puntia Vera. 

Família: Cactaceae. 

Parte Utilizada: Fruto. 

Composição Química: Extrato padronizado em 10% de Betalaína com 0,06% Indicaxantina e 

extrato padronizado em 4% de Vitamina C (ácido ascórbico). Outros: pectina, taninos, 

carotenoides, betaxantinas, ácido cítrico, sais minerais, flavonoides (quercetina, di-

hidroquercetina e quercetina 3-metil éter); carboidratos, proteínas, vitaminas, A, B1 e B12. 

Formula molecular: N/A Peso molecular: N/A 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Espécie de cacto, muito comum em regiões semiáridas. Opuntia era uma palavra oriunda do 

Haiti e absorvida pela língua espanhola por volta de 1500. Hoje em dia no México é tão 

importante economicamente como o milho e a tequila. Em Israel e na Palestina é muito 

comum e tem o nome de Sabra, sendo de consumo habitual. 

Também conhecida como Nopal, Puntia Vera é rica em Vitamina A, possui excelentes teores 

de Potássio, Cálcio, Magnésio, Ferro, Proteínas e fibras. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

No México, estudiosos investigaram se a ingestão do cacto diminui lipídeos séricos (colesterol 

e triglicerídeos), glicemia e peso corporal, assim como algumas fibras. Foram estudados 8 

indivíduos saudáveis, 14 obesos e 7 pacientes diabéticos que receberam 8g de Puntia Vera 
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(Opuntia sp.) antes de cada refeição por 10 dias. Após este período, houve uma diminuição 

significativa do colesterol total nos três grupos, além da diminuição do triglicérides e do peso 

corporal em obesos e diabéticos. 

A atividade diurética aguda e crônica de Opuntia fícus-indica foi investigada em um estudo 

pré-clínico através da infusão de 15 % de cladódio, flores e frutos da planta, resultando em 

aumento significativo da diurese. Este efeito é mais marcado com a infusão da fruta e 

particularmente mais eficaz no tratamento crônico. 

Em estudo, foram avaliados os efeitos de proteção contra lesões oxidativas neuronais 

induzidas em células corticais cultivadas em animais de laboratório e suas atividades 

antioxidantes, utilizando três bioensaios livres de células diferentes. Os resultados indicaram 

que a quercetina, (+) - di-hidroquercetina e quercetina éter 3-metilo são os principais 

antioxidantes ativos nos frutos e caules de Opuntia fícus-indica exibindo ações 

neuroprotetoras contra as lesões oxidativas. 

Em um ensaio pré-clínico realizado em ratas diabéticas sob indução por estreptozocina, a 

combinação de extratos de Nopal (1mg/kg/dia) e insulina reduziram os valores de glicemia 

elevados. Em continuidade do estudo, mas deixando somente o extrato de Nopal sem a 

insulina, os valores normais de glicemia se mantiveram estáveis durante 7 semanas. 

Outro estudo relatou o efeito hipoglicemiante do suco de Nopal em pacientes diabéticos tipo 

II, com uma diminuição de 20% da glicemia durante a primeira hora de administração e com 

redução também dos níveis de triglicérides. 

 

Toxicidade/Contraindicações  

 

Não encontrada na literatura consultada 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato seco (4% Vitamina C): 1,5g ao dia, após o café da manhã. 
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- Extrato seco padronizado (10% Betalaína e 0,06% Indicaxantina): 1g ao dia após o café 

da manhã 
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