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IDENTIFICAÇÃO:

Nome científico: Cordia ecalyculata Vell. 
Sinonímia:  Cordia salicifolia, Cordi digynia, Cordia glaziovii e Cordia coffeoides. 
Nome popular: Chá de bugre, Porangaba, Claraíba, Café-de-bugre, Louri-salgue-
iro e Louro-mole
Família: Boraginaceae. 
Parte Utilizada: Folhas.
Princípio ativo:  Cafeína, Alantoína, ácido alantóico, glicosídeo como a consoli-
dina e taninos.

A Cordia é uma árvore de copa alongada, possui casca pardo-vermelho-escura, 
pouco espessa e com numerosas fendas pequenas. As folhas são alternas, lance-
oladas, glabras, luzidias, verde-escuras na página superior e um pouco ásperas 
na página inferior. As flores são brancas, campanuladas, dispostas em corimbos.

O fruto é uma drupa globosa, vermelha, com a aparência do café. É bastante 
ornamental e de rápido crescimento.

No Brasil é encontrado nos estados de Minas Gerais, Baia, Acre e Goiás. É encon-
trado também na Argentina e no Paraguai.

A Cordia ecalyculata é também conhecida como Chá de Bugre, com ação inibi-
dora do apetite. Também reportado como estimulante da queima de gorduras 
localizada, com mecanismo de ação similar ao rimonabanto, é feito uso alterna-
tivo aos tratamentos de obesidade.

INDICAÇÕES

• Tônico cardíaco, 
• Diurético e redutor de apetite inclusive seu uso impede o acumulo de gordura 
no corpo, evitando a celulite. 
• Estudos conduzidos no Japão encontraram novos usos medicinais, concluindo 
que o pré-tratamento de algum tipo de células com Cordia reduziu em 99% 
a penetração do vírus tipo I da Herpes. Posteriormente demonstrou-se que o 
desenvolvimento deste vírus foi reduzido em 33% com doses muitos baixas e 
ao mesmo descobriu-se que doses maiores possuía ação toxica contra células 
cancerosas.

DOSES E USOS:

250 mg por dosagem, até 2x ao dia.

Reações Adversas/ Precauções:

• Não descrito nas literaturas consultadas.

SUGESTÃO DE FÓRMULA

Posologia: 1 cápsula 2 vezes ao dia, antes das principais refeições.

EXTRATO SECO CORDIA
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