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Os flavonóides consistem em uma das classes dos compostos fenólicos 

largamente distribuídos na natureza. Vários métodos e técnicas têm sido 

desenvolvidos ao longo dos anos em busca do aumento da eficiência de 

extração, separação, identificação e quantificação de componentes em extratos 

complexos de plantas. Em especial, a técnica de cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) tem sido amplamente empregada na análise de flavonóides 

em vegetais, sendo a extração um dos processos mais importantes para 

obtenção de um resultado eficaz. Dentro dessa perspectiva, a referida pesquisa 

teve como objetivo verificar na literatura estudos relacionados à extração de 

flavonóides em matérias vegetais para posterior análise em HPLC. Trata-se de 

uma revisão sistemática da literatura. A pesquisa foi realizada nos meses de 

março e setembro de 2019, sendo utilizados artigos em português, espanhol e 

inglês, com data de publicação entre o período de 2006 a 2019 e que estivesse 

disponível gratuitamente na íntegra. Foram excluídos artigos incompletos e 

inconclusivos. Cento e cinquenta (150) artigos foram encontrados, porém 

apenas 54 atenderam aos critérios de inclusão. Dessa forma, o estudo destaca 

os diversos métodos de extração de flavonóides, desde os mais convencionais 

aos mais inovadores, além da inestimável atuação da técnica HPLC com os mais 

variados tipos de detectores e composição de fase móvel, atuando com grande 

eficiência na separação de misturas complexas. Conclui-se que tais métodos são 
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utilizados diante de várias condições, tais como: a eficiência de extração, o tipo 

de solvente ideal, condições de temperatura e tempo de extração, tudo isso 

levando-se em consideração o tipo de espécie que se deseja analisar. 
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