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Introdução 

A espécie Bauhinia forficata Link (Fabaceae) é uma 
árvore de porte médio encontrada do Rio de Janeiro 
ao Rio Grande do Sul e que possui folhas com 
formato semelhante à pata de uma vaca. A infusão 
de suas folhas é utilizada na medicina popular 
brasileira como agente diurético, hipoglicemiante, 
tônico, depurativo, entre outros.1 A espécie é 
amplamente comercializada em variadas formas 
farmacêuticas e está incluída na “Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais” (RENAME-ANVISA).  
A propriedade hipoglicemiante das folhas da 
espécie tem sido correlacionada às substâncias 
polifenólicas, em especial ao flavonóide glicosilado 
campferitrina (campferol-3,7-O-alfa-dirramnosídeo).2 
Trabalhos recentes, no entanto, têm descrito uma 
grande variação no teor de campferitrina e no perfil 
de polifenóis entre amostras de B. forficata 
comerciais e/ou de diferentes localidades.3 O 
presente trabalho objetivou acumular dados sobre 
esta questão, diretamente ligada à qualidade dos 
extratos medicinais da espécie. Foram avaliadas 
influências da variação sazonal e da coleta em 
locais distintos sobre o perfil de polifenóis e a 
presença de campferitrina em amostras de folhas de 
B. forficata, empregando-se CLAE-DAD. 

Resultados e Discussão 

Amostras de folhas secas e moídas, coletadas 
mensalmente de quatro espécimes distintos, 
durante um ano em Valinhos, SP e de um espécime 
no Rio de Janeiro, RJ; todos identificados como B. 
forficata subsp. forficata, foram extraídas com 
metanol/ultrassom e os extratos resultantes 
submetidos à CLAE-DAD [coluna LiChroCart 
LiChrospher  100 RP-18e  250 x 4,0 mm, 5 µm, 
modo gradiente (CH3CN:H2O/HCOOH, pH 3), 1,0 
mL/min, a 265 nm, c=15 mg/mL, 40 µL], usando-se 
como referência campferitrina previamente isolada 
da espécie Uncaria guianensis.4 Os resultados 
mostraram uma variação no teor de campferitrina 
tanto em função do local de coleta quanto 
sazonalmente, revelando que essa estava ausente 
em alguns casos, e em concentrações muito baixas 
em outros (0,22-1,42 e 0-0,16 µg/mg de extrato nas 
amostras do RJ e de SP respectivamente). Algumas 
amostras selecionadas foram fortificadas com a 

campferitrina padrão, confirmando o pico com tR 
~30,2 min como correspondente à campferitrina,. Os 
dados permitiram caracterizar o grau de similaridade 
dos perfis de polifenóis de acordo com a região de 
coleta (Figura 1); contudo revelando uma variação 
sazonal para os constituintes. Em consonância com 
dados já descritos para a espécie, as amostras 
apresentaram a presença majoritária de flavonóis 
glicosilados, em especial derivados de campferol 
(UVMAX = 265 nm) e quercetina ou isorramnetina ou 
miricetina (UVMAX = 255 nm).3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1.  Perfil cromatográfico típico dos polifenóis 
de Bauhinia forficata subsp forficata em CLAE-UV a 
265 nm de amostras coletadas em (A): Rio de 
Janeiro, RJ; (B): Valinhos, SP. 

Conclusões 

Este estudo acrescenta dados àqueles já 
relacionados por outros autores sobre folhas de B. 
forficata, e aponta para a necessidade de estudos 
farmacológicos mais detalhados com esta espécie 
medicinal, visando relacionar mais precisamente 
seu conteúdo químico com a eficácia observada. 
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