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RESUMO 

 

A diabetes mellitus, por tratar-se de uma doença crônica e por 

apresentar um crescimento acentuado na sociedade mundial, tornou-se alvo da 

comunidade científica na busca de novas alternativas terapêuticas. Diversos 

estudos evidenciam as propriedades farmacológicas (hipoglicemiante e 

antidiabética) de espécies vegetais empregadas no tratamento desta 

enfermidade. Nesse contexto, Bauhiniaforficata, comumente conhecida como 

pata-de-vaca, figura entre as espécies mais utilizadas para esse fim. O objetivo 

deste trabalho foi desenvolver um pirulito de forma farmacêutica sólida 

contemporânea á base com extrato seco de BauhiniaForficata, como uma nova 

alternativa para tratamento do diabetes mellitus. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Das ferramentas terapêuticas disponíveis à equipe de saúde, a 

utilização de medicamentos é a mais empregada para a manutenção ou 

recuperação das condições de saúde da população. A vasta oferta de produtos 

farmacêuticos, o marketing da indústria farmacêutica, o grande número de 

medicamentos prescritos por médicos e as atitudes culturais colaboram para a 

efetivação de práticas irracionais por indivíduos e populações. As plantas 

sempre foram uma fonte importante de muitos dos medicamentos atualmente 

disponíveis no mercado. O diabetes mellitus, por ser uma doença crônica, é 

alvo de interesse na busca de novas alternativas de tratamento. O Diabetes 

Mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina 

e/ou da incapacidade da mesma de exercer adequadamente seus efeitos, 

resultando em resistência insulínica. (Dra. Lenita Zajdenverg, 2017). 

A pata-de-vaca (BauhiniaForficata) é uma erva muito utilizada na 

fitoterapia brasileira por proporcionar ótimos resultados em diabéticos, sendo 

conhecida como “insulina vegetal”, dada a sua capacidade de reduzir os 

sintomas da diabetes. O kaempferitrin, substância presente na planta, além de 

reduzir o açúcar no sangue, pode ajudar a reparar danos às células renais, 

possuindo efeitos diuréticos e antioxidantes. (Medicina Natural, 2017). 

 



 OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolvimento de pirulito com o extrato seco de pata de vaca 

(Bauhiniafortificata) 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diabetes  

 Medicina ayurveda 

 Forma Farmacêutica sólida contemporânea  

 Efeito hipoglicemiante do extrato de pata de vaca (Bauhiniafortificata).  

 Desenvolvimento em avaliação da estabilidade do pirulito com o extrato 

de pata de vaca (Bauhiniafortificata). 

 Absorção de drogas pela mucosa bucal 

 

METODOLOGIA 

COMPONENTES DA 

FORMULAÇÃO  

% 

PEG 1500 95,44 

Sacarina sódica  0,06 

Aspartame 0,5 

Flavonizante 1,0 

Ácido cítrico 0,5 a 1,0 

Solução alcoólica de corante q.s.p 

Goma arábica (acácia) 1,5 

Sílica gel  1,0 

Extrato seco de BauhiniaForficata 4,0 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Pesar precisamente, os ingredientes da formulação; 

 Reduzir as substâncias cristalinas (sacarina, aspartame, ácido cítrico) a 

pó; 



 Fundir o PEG 1500 entre 50º a 55 º C sob agitação; 

 Triturar todos os pós e adicionar sobre a base fundida, agitando até a 

dispersão completa; 

 Verter a massa fundida para o molde; 

 Determinar o peso médio de cada pirulito; 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Serão submetidas amostras do produto em três condições de 

temperatura diferentes (temperatura ambiente 25/30°C, refrigerado 2/8°C, e 

em estufa 37/40°C, para testarmos a estabilidade da formulação. Será 

avaliado o peso médio com o objetivo de verificar a perda de água da 

formulação, o tempo de desintegração para avaliar o tempo que a forma 

farmacêutica ira se desintegrar completamente, e também as propriedades 

organolépticas do produto final principalmente sua palatabilidade. 

Está relacionado nos itens abaixo os parâmetros de aceitação para a 

forma farmacêutica desenvolvida (Pirulito) de acordo com a literatura 

pesquisada. 

 Teor de umidade: 0,5 – 1,5% 

 Apesar de possuírem baixo teor de umidade são higroscópicos  

 Desintegração deverá ser lenta e uniforme: 5 – 10 minutos 

 Peso Médio dos Pirulitos: 7 – 8g 

Absorção pela mucosa bucal, evitando o efeito de primeira 

passagem 

Resultados da estabilidade serão apresentados em gráficos com 

média e desvio padrão para os parâmetros avaliado. 
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