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     Descrição 

A pata de vaca é uma pequena árvore que pode ter entre 5 e 9 metros de altura. 

Suas folhas, de 7 a 10 centímetros de comprimento. Ela produz grandes flores brancas 

pendentes e uma vagem castanha parecida com a da mimosa. 

Ela é encontrada nas florestas tropicais do Peru e do Brasil, assim como no Paraguai 

oriental e noroeste da Argentina e em algumas zonas tropicais da Ásia. Ela é bastante comum 

no Estado do Rio de Janeiro e na floresta tropical Atlântica do sul do Brasil.  

O género Bauhinia reúne, nos trópicos, em torno de 500 espécies de arbustos, 

pequenas árvores e lianas e a forma de suas folhas é uma característica da espécie. O que 

caracteriza as plantas deste gênero é o formato de suas folhas, que se parece muito com uma 

pata ou unha de vaca.   

 

Possui ação diurética e hipoglicemiante 

 
 



 

 

 

     Propriedades 

Em um trabalho realizado no Chile, demonstrou-se o efeito hipoglicemiante da pata-

de-vaca em ratos diabéticos. O efeito foi verificado 3 horas após a administração. 

Não houve diferença do efeito sendo por via oral (12mg/Kg) ou intravenosa (5mg/Kg) 

o que mostra a boa absorção do extrato. 

Usando ratos sadios, não observou-se queda da taxa do açúcar o que prova que não 

possui efeito hipoglicemiante por si só. 

 
  

   Estudos 
Uso empírico de plantas medicinais para tratamento de diabetes 

Diabetes é alvo interessante para a busca de novos métodos de tratamento com a 

possibilidade de uso de várias espécies de plantas medicinais. Este trabalho objetivou 

descrever a prevalência do uso de plantas medicinais consideradas hipoglicemiantes por 

pacientes diabéticos em Vitória de Santo Antão.  

O estudo foi do tipo descritivo transversal 

realizado com 158 pacientes diabéticos atendidos pelo 

programa HIPERDIA nos PSF's da cidade entre julho de 

2009 a maio de 2010, com a coleta de dados realizada por 

meio de formulário estruturado. Entre os entrevistados, 

36% relatavam uso de plantas medicinais consideradas 

hipoglicemiantes. Foram citadas 35 plantas diferentes 

pertencentes à 24 famílias, sendo as mais freqüentes: Asteraceae (12,5%) e Myrtaceae 

(9,37%).  

A planta medicinal mais prevalente foi a pata de vaca (Bauhinia sp), com 16,8%, 

seguida por azeitona roxa (Syzygium jambolanum DC.) e insulina (Cissus sicyoides L.). A 

maioria dos indivíduos (58%) cultivava a planta medicinal que usavam e, entre aqueles que 

adquiriam, a principal fonte foi a de raizeiros (28,16%).(AU). 



 

 

 
 

     Indicações 

 • Este produto é indicado para paciente com diabetes. 

 Possui efeito hipoglicemiante. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Cápsula: 250mg ao dia.  

Infuso a 2%: até 6 xícaras de chá ao dia. 

 
 

     Referências Bibliográficas 

  MIYAKE, Edna Tomiko; AKISUE, Gokithi; AKISUE, Maria Kubota. Caracterização 

farmacognóstica da pata-de-vaca Bauhinia forficata. Rev. Bras. Farmacogn, 1986. 

M.M, Santos; M.G.S, Nunes; R.D., Martins. Uso empírico de plantas medicinais para 

tratamento de diabetes. 2012. 327-334 p. 

 TESKE Magrid, TRENTINI Anny Margaly M., Compêndio de Fitoterapia – Herbarium, 3ª 

edição revisada, Abril 1997. 

 
 
 
 

 


