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RESUMO. No Brasil existe um mercado sólido e crescente de produtos à base de plantas medicinais. Além
das tradicionais ervarias, produtos industriais são vendidos livremente em drogarias e supermercados. Es-
te estudo se propõe a realizar uma análise exploratória sobre os produtos à base de plantas comercializa-
dos em drogarias da cidade do Recife - estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil. Em 54 estabelecimen-
tos de duas grandes redes foi realizada coleta de dados com preenchimento de um formulário padroniza-
do, em que foram transcritas as informações do rótulo de cada produto como nome, composição vegetal,
forma farmacêutica e indicações terapêuticas. Estas informações foram organizadas em planilhas e traba-
lhadas estatisticamente, sendo possível avaliar a quantidade de produtos e plantas, formas de uso, proces-
sos tecnológicos utilizados e associações de espécies. Constatou-se que nestes estabelecimentos são comer-
cializados 584 produtos, entre formas sólidas (285), líquidas (266) e semi-sólidas (33), sendo predominante
o uso de baixa tecnologia e formas farmacêuticas simples, com um grande número de associações de espé-
cies vegetais. A maioria desses produtos não atende as recomendações da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) no que diz respeito ao uso de nomenclatura oficial adequada, e é constituída sem base
científica, ficando evidente o descaso das indústrias com as determinações dos órgãos reguladores e a dúvi-
da com relação à qualidade desses produtos.
SUMMARY. “Medicinal plants products traded in Pernambuco - Northeastern Brazil”. In Brazil there is a devel-
oped and growing market of medicinal plant products. Traditional and industrial products are freely traded in
drugstores. This work proposes an analysis of products traded in the city of Recife - Pernambuco State, in North-
eastern Brazil. Data were collected in 54 drugstores using a standardized guide for transcription of name, plant
composition, pharmaceutical form and therapeutic actions. The amounts of products and numbers of plants, users
information, technology and plants mixtures were evaluated. 584 products were traded in these drugstores: 285
in solid forms, 266 in liquid forms and 33 in semi-solid forms, with low degrees of technology, in simple phar-
maceutical forms and a great number being plant mixtures. Most of these products do not follow the National
Agency of Sanitary Vigilance (ANVISA) recommendations in respect to the official nomenclature and scientific
basis for uses.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos vem ocorrendo um retorno

ao uso de plantas medicinais e medicamentos a
partir destas, em um mercado que havia sido
dominado por produtos de base sintética, tanto
em países considerados pobres como em países
desenvolvidos 1. Como conseqüência, o uso de
plantas medicinais, assim como a fitoterapia, se
encontram em expansão em todo o mundo e
constituem um mercado bastante promissor 2-4,

movimentando mundialmente cerca de US$ 22
bilhões por ano. Com isso, este setor vem
atraindo cada vez mais o interesse dos países
desenvolvidos, chegando os Estados Unidos a
movimentar cerca de US$ 6,5 bilhões em 2000 e
a Europa US$ 8,5 bilhões, sendo a Alemanha o
maior mercado mundial 5.

No Brasil, além do comércio tradicional dos
erveiros, são comercializados livremente em far-
mácias/drogarias e supermercados produtos in-
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dustrializados à base de plantas, cujo consumo
tem sido ainda mais estimulado nos últimos
anos, sob um apelo das empresas que oferecem
produtos como sanativos para todos os males,
mostrando propriedades mirabolantes nem sem-
pre verdadeiras 6. No entanto, muitos fatores co-
mo a grande variedade de espécies vegetais, a
desinformação sobre o tema e o fraco desenvol-
vimento tecnológico desta área, comprometem a
real eficácia e a segurança dos produtos utiliza-
dos 7. Para Grauds 8, essa escassez de infor-
mações atinge inclusive farmacêuticos e médi-
cos, que estão ainda em busca de fontes confiá-
veis sobre o assunto.

A partir de 1999 observou-se um aumento
significativo de trabalhos focalizando atividade
biológica, sinalizando uma tendência para tra-
balhos em colaboração, e gerando uma pers-
pectiva maior da aplicação desse conhecimento
científico para facilitar a obtenção de recursos
financeiros para novas pesquisas 5. Porém, esta
realidade está muito longe das indústrias de fito-
medicamentos brasileiras, onde a produção da
maioria dos fitoterápicos está fundamentada no
uso popular das plantas sem nenhuma compro-
vação pré-clínica ou clínica 9. Como resultado,
apesar da diversidade de sua flora, o Brasil não
tem uma atuação destacada no mercado mun-
dial de fitoterápicos, ficando inclusive atrás de
países menos desenvolvidos tecnologicamente 9.

O presente trabalho tem como objetivo reali-
zar um estudo exploratório dos produtos à base
de plantas comercializados em farmácias da ci-
dade do Recife, Estado de Pernambuco, Nordes-
te do Brasil, focalizando a quantidade de produ-

tos e de plantas, as formas de uso e tecnologias
associadas à produção. Inicialmente o estudo foi
focado em uma análise descritiva da situação
em que eles se encontram. Em seguida, os re-
sultados foram confrontados com as resoluções
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (AN-
VISA) e com a literatura científica, com o intuito
de verificar se os produtos estão legalmente
adequados e se são cientificamente confiáveis.

MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados

A pesquisa foi realizada entre os meses de
março a agosto de 2002 nos seis distritos sanitá-
rios da cidade do Recife, como se encontra divi-
dida pela secretaria municipal de saúde (Fig. 1).
Para coleta de dados foram visitadas duas redes
de farmácias e duas redes de supermercados,
totalizando 54 estabelecimentos que se distin-
guiam de outros estabelecimentos comerciais
por se distribuírem homogeneamente pela cida-
de e estarem presentes em todos os distritos,
sendo freqüentados pela população indepen-
dentemente de sua posição social.

Em cada estabelecimento foi aplicada uma fi-
cha padronizada de catalogação dos produtos.
As informações foram transcritas diretamente
dos produtos presentes nas prateleiras das casas
comerciais ou informados pelo funcionário res-
ponsável quando o acesso aos mesmos não era
permitido. Para cada produto eram colhidas in-
formações como o nome comercial, a compo-
sição vegetal, a forma farmacêutica, as indi-
cações terapêuticas e o laboratório que o produ-
ziu. A única fonte de informações para o preen-

Figura 1.
Localização e divisão
da cidade do
Recife-Pernambuco
(Nordeste do Brasil),
em seis distritos
sanitários.
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chimento desses dados foi os rótulos das emba-
lagens. Houve informações não catalogadas de-
vido a ausência nos respectivos rótulos ou por-
que estas estavam contidas dentro da caixa la-
crada.

Os produtos catalogados foram divididos em
três categorias, segundo a forma física: a) pro-
dutos sólidos; b) produtos líquidos e c) produ-
tos semi-sólidos. Nos produtos sólidos, além das
formas farmacêuticas sólidas como comprimi-
dos, cápsulas, drágeas, pós, pastilhas, sabonetes,
granulados e velas, também foram considerados
os sachês contendo partes das plantas trituradas
(chás). Para os produtos líquidos, além das so-
luções orais, xaropes, sprays bucais, elixires,
óleos essenciais, tinturas, suspensões e sabone-
tes líquidos, foram considerados os produtos à
base de mel, devido a grande quantidade de
itens encontrados na pesquisa. Quanto aos pro-
dutos semi-sólidos foram considerados a cápsu-
la gelatinosa mole, pomadas, cremes, géis e sa-
bonetes cremosos.

Foram desconsideradas das informações re-
petidas para não superestimar a quantidade de
produtos, isto é, cada item foi contabilizado co-
mo uma unidade, mesmo que tenha sido encon-
trado diversas vezes. Também não foi possível
quantificar o número exato de plantas, isso por
que muitos termos populares podem ser atribuí-
dos para a mesma espécie e também o mesmo
nome vulgar pode ser empregado para espécies
diferentes. Como a intenção era verificar a qua-
lidade das informações, os nomes científicos das
plantas foram transcritos de forma idêntica à es-
crita dos rótulos, mesmo que contendo erros de
nomenclatura ou ortografia.

Para as informações referentes às associações
de plantas e a utilização de espécies validadas,
foi aplicado o teste de Qui-quadrado utilizando-
se o software BIO-STAT 2.0® para verificar se
as diferenças encontradas entre as diferentes
formas farmacêuticas são significativas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
São oferecidos nas farmácias pesquisadas do

grande Recife, 584 produtos à base de plantas.
Desses produtos, conforme verifica-se na Fig. 2,
285 (48,80%) são apresentados na forma sólida,
266 (45,55%) são apresentados na forma líquida
e 33 desses produtos (5,65%) se apresentam na
forma semi-sólida.

Nas Tabelas 1, 2 e 3 constam das plantas ci-
tadas na composição dos 584 produtos. As ci-
tações estão organizadas por nome científico,
nome vulgar e ambos (quando presentes nos

Figura 2. Quantidade de produtos à base de plantas
comercializados na cidade do Recife divididos em
três categorias.

rótulos dos produtos), ressaltando que todos os
nomes foram transcritos de forma idêntica às in-
formações contidas nos rótulos.

Três abordagens podem ser feitas a partir
desses dados: em primeiro lugar, é notória a fal-
ta de padronização das informações referentes a
composição dos produtos, como pode ser ob-
servado nas Tabelas 1 a 3. Os constituintes dos
produtos podem ser citados apenas pelo nome
científico (167 casos), pelo nome popular (191
casos), e em uma minoria (28 casos) constam os
dois nomes, contrariando a Resolução de Dire-
toria Colegiada (RDC) nº 17-24/02/2000 10 e a
RDC nº 140 03/2003 11 da ANVISA que regula-
menta quanto da obrigatoriedade de constar a
nomenclatura botânica oficial (gênero, espécie,
variedade, autor do binômio e família). Mesmo
as citações encontradas pelo nome científico
estão incompletas, pois a maioria não apresenta
o autor do binômio, neste caso, em um univer-
so de 386 citações, apenas três (Tabela 1), estão
de acordo com as normas oficiais: Mentha ar-
vensis L, Camelia sinensis L. e Rosmarinus offi-
cinalis L. Pelo que se constataram, essa falta de
padronização se reflete também em outros as-
pectos, como foi verificado por Bello et al. 1,
que constatou uma grande quantidade de irre-
gularidades relacionadas às informações conti-
das nos rótulos e bulas de medicamentos à base
de plantas, normalmente por falta de infor-
mações importantes e dizeres obrigatórios. 

Em segundo lugar vem a autenticidade da
espécie. Não há certeza de que as plantas cita-
das nas embalagens foram identificadas correta-
mente, pois uma mesma espécie pode ter vários
nomes populares como é o caso de Cymbopo-
gon citratus Stapf., conhecido popularmente co-
mo capim santo, capim limão, capim cidreira e
capim cidrão (Tabela 2), entre outros; ou um
nome popular pode ser empregado para muitas
espécies diferentes, como o maracujá (Tabela 2)
que é associado a várias espécies de Passiflora
(como P. allata, P edulis e P. incarnata) e tam-
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bém o quebra-pedra (Tabela 2), que é o nome
popular de pelo menos três espécies de Phy-
llanthus (P. niruri, P. tenellus e P. amarus).

Por último, constatou-se que a quantidade
de plantas utilizadas é muito maior do que a
que existe na literatura oficial e no órgão regu-
lador (ANVISA). Na RDC nº 17-24/02/2000 10

consta uma relação de 11 plantas (Tabela 4) que
são consideradas validadas, ou seja, com ativi-
dade terapêutica confirmada e segurança quanto
a sua utilização, número bem menor do que o
presente nas tabelas apresentadas anteriormen-
te. Comparando-se as plantas com o trabalho

Tabela 1. Plantas encontradas nos produtos comercializados na cidade do Recife que foram citadas pelo nome
científico.

Acanthospermum hispidum
Aconitum napellus
Adonis vernalis
Aerculus lipocastanus
Aesculus hipocastanum
Aipum gravoelens
Alium sativum
Aloe
Aloes humilis
Ananais sativos
Anchieta salutaris
Anemopaegma mirandum
Aparagus officinales
Apodanthera smilacifolia
Archangelica officinalis
Arctosta phylos
Arnica montana
Arninca granatum
Atropa belladona
Baccharis genistelloides
Bacharis trimera
Bauhinia forficata
Berberis laurina
Bixa orellana
Camelia sinensis
Camelia sinensis L.
Cammphora myrrha
Caphealis ipepacunha
Caryophillus aromaticus
Casearia sylvestris
Cassia angustifolia
Cassia fistula
Cassia occidentalis
Cassia senna
Cayaponis tayuya
Centela asiática
Centella asiatica
Chiococa brachiata
Chlorrella pyrenoidosa
Chondrodendro platyphyllum
Cimifuga racemosa
Cinnamomum zeylanicum

Citrus aurantium
Citrus limonum
Citrus medica
Colfinsonia canadensis
Colocasia antiquorum
Cordia salicifolia
Coriandrum sativum
Crataegus oxyacantha
Croton perdicips
Curcum zedoária
Cyamoysis tetragonolobus
Cymbopogon citratus
Cynara scolymus
Cypura palidosa
Datura stramonium
Davilla rugosa
Dorstenia multiformis
Echinacea purpurea
Echinodorus macrophylus
Equisetum arvensi
Erisimum oficinales
Erythrina mulungu
Eucaliptus globulus
Eugenia caryophyllata
Exogonium purga
Foeniculum vulgare
Fumaria officinalis
Garcinia camboja
Ginkgo biloba
Glycyrhiza glabra
Gossypium herbaceum
Grendélia squamosa
Hamamelis virginiana
Hammamellis virginiana
Heckeria umbellata
Heteropteris anceps
Hibiscus sabdariffa
Hipericum perforatum
Hynenae coubaril
Hyoscyamus nigos
Hypericum perforarun
Ilex paraguaiensis

Ipecacuanha cephaelis
Jasminum officinalis
Jatrorrhiza palmata
Juglans rigia
Lepidium sativum
Leptolobium elegans
Lilicilium verum
Lilicium verim
Limonium brasiliensi
Lobelia inflatur
Malva silvestris
Masturtium officinale
Matricaria camomila
Matricaria recutita
Maytenus ilicifolia
Melissa officinalis
Mentha arvensis
Mentha arvensis L.
Mentha crispa
Mentha piperita
Mikania glomerata
Mikania hirsutisima
Miroxylon balsamo
Myracroduom urundeuva
Myristica fragans
Nasturtium oficinalis
Ocimum bacilicum
Oenotela birennis
Panax ginseng
Passiflora alata
Passiflora incarnata
Paulinea cupana
Peltodon radicans
Persia gratissima
Peumus boldus
Pfaffia paniculata
Phylantus niruri
Pilocarpus pinatifolius
Pimpinella anisum
Piper methysticum
Plantago ovata
Plumeria lancifolia

Poligala senega
Polygonum acre
Polygonum hidropiper
Polygonum punctatum
Polypodium lepidopteris
Psylium plantago
Ptychopetalum olacoide
Ptychopitalum zingiber
Punica granatum
Pyrus malus
Rhamnus purshiana
Rhamus pursiana
Roripa Nasturtium
Rosmarinus officinalis
Rosmarinus officinalis L.
Ruscus aculeatus
Salix alba
Salsamo copoivae
Salsamo tolutani
Schinus teribinthifolius
Seguieria guaranitica
Senna alexandrina
Serenoa repens
Siparuna apiosyce
Smilax papyracea
Smilax sp
Solanum melogena
Solanum paniculatum
Stevia rebaudiana
Strychnus nux vomica
Tamarindus indica
Tinnantus fasciculatus
Trianosperma tayuya
Trichilla catigua
Triticum vulgare
Uncaria tomentosa
Valeriana officinales
Vanila planifolia
Viburnum prunifoliun
Vitex agnus
Zingiber officinale

pioneiro desenvolvido por Matos 12, chamado
“Farmácias vivas”, na Universidade Federal do
Ceará, onde foram catalogadas até 1998, 52
plantas medicinais validadas (Tabela 5), obser-
va-se que ainda estão presentes muitas plantas
não estudadas. Nos produtos sólidos apenas 21
plantas consideradas validadas foram citadas.
Nos líquidos, foram citadas 31 plantas, e nos se-
mi-sólidos, três plantas. Quando aplicado o teste
do Qui-quadrado, verifica-se que a quantidade
de plantas validadas observadas entre as dife-
rentes formas não apresentaram diferenças sig-
nificativas (χ2 = 0,76; p > 0,05).
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Produtos na forma sólida
Pode-se constatar, na Fig. 3, que a grande

maioria dos produtos na forma sólida (82,81%)
são obtidos por processos tecnológicos simples,
que envolvem poucas etapas operacionais; 126
produtos (44,21%) são transformados em cápsu-
las, originando produtos com posologia mais
precisa e reprodutível, enquanto que 110 produ-
tos (38,60%) passam apenas pelo processo de
trituração de partes das plantas, originando pro-
dutos mais simples, como pós e chás acondicio-
nados em sachês. Processos que exigem etapas
tecnológicas mais complexas aparecem em pro-
porções muito baixas, como é o caso de 46 pro-
dutos obtidos por compressão (16,14%), que
são os comprimidos, drágeas, pastilhas e outros.

Abacate
Abacaxi
Absinto
Abútua
Acerola
Agoniada
Agrião
Alcachofra
Alcaçuz
Alcaçuz
Alecrim
Alfafa
Alfazema
Algodoeiro
Alho
Alho roxo do mato
Altéia
Ameixa
Andiroba
Angélica
Angico
Anis
Aperta-ervão
Ardósio
Arnica
Arnica do mato
Aroeira
Arruda
Assa peixe
Babaçu
Babatimon
Babosa
Badiana
Baicuru
Barbatimão
Beladona
Bergamota
Boldo
Boldo do chile

Bom-nome
Bromellia
Cabacinho
Cacau
Cactus
Cadeiro
Cajirú
Caju azedo
Cajueiro
Cajú-roxo
Calêndula
Camapu
Camará
Camomila
Canela
Canela da índia
Capim cidrão
Capim cidreira
Capim limão
Capim santo
Caraguatá
Caroba
Carqueja
Carqueja amarga
Cáscara sagrada
Castanha da índia
Catuaba
Cavalinha
Cebola branca
Cedro
Centella
Chá bulgre
Chambá
Chapéu de couro
Cidreira
Cipó cabeludo
Cipó suma
Coentro
Colônia

Confrei
Copaíba
Corama
Coroba
Coroma
Couve
Crataegus
Cravo
Cravo da índia
Cumapu
Cumaru
Dente de leão
Endro
Equinácea
Erva de são João
Erva do bicho
Erva doce
Espinheira santa
Eucalipto
Fedegoso
Fumária
Funcho
Garcínia
Garra do diabo
Gengibre
Gimnema
Ginkgo
Ginseng
Ginseng Brasileiro
Grindelia
Guaçatonga
Guaco
Guaraná
Hamamelis
Hera
Hortelã
Hortelã graudo
Imburana
Inhame

Ipê roxo
Ipeca
Ipecacuanha
Ipê-roxo
Jaborandi
Jacarandá caroba
Jalapa
Jatobá
Juá
Jucá
Kava-Kava
Laranja
Laranja amarga
Leite do Amapá
Limão
Limão bravo
Lobélia
Lotus
Louro
Maçã
Malva
Mandacaru
Mangará
Maracujá
Marapuama
Marcela
Mastruço
Mastruz
Melissa
Menta
Mil folhas
Morango
Mulungu
Noz de cola
Orégano
Passiflora
Pepaconha
Plantago
Pobre velho

Poejo
Polígala
Primula
Quebra pedra
Quebra-faca
Quina
Quina-quina
Quixaba
Raiz de São João
Romã
Rosa canina
Rosa corona
Ruibarbo
Sabina
Sabugueiro
Sacaca
Salsa caroba
Salsa parrilha
Sálvia
Samambaia
sambuco negra
Saw palmetto
Sena
Sene
Senne
Soja
Taiuiá
Tamarindo
Tanaceto
Tanchagem
Tayuya
Urtiga branca
Urucum
Valeriana
Viburno
Zedoaria

Tabela 2. Plantas encontradas nos produtos comercializados na cidade do Recife que foram citadas pelo nome
popular.

A possibilidade de utilização de processos
tecnológicos mais simples para a obtenção da
maioria desses produtos permite a atuação de
empresas de pequeno porte, muitas vezes fun-
cionando precariamente e de forma empírica,
como foi verificado por Zuccoloto et al. 13. Co-
mo conseqüência, o controle de qualidade des-
ses produtos é freqüentemente negligenciado.

Com relação ao quantitativo de formas far-
macêuticas à base de plantas acessíveis ao pú-
blico (Fig. 4), observa-se que os itens comercia-
lizados na forma sólida apresentam grandes per-
centuais de produtos sob a forma de cápsulas e
de chás, que somam juntos 79,6%. São comer-
cializados 126 itens na forma de cápsulas
(44,2%) e 101 na forma de chá (35,4%). Outras
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apresentações aparecem em percentuais muito
baixos: 17 produtos (6,0%) são comprimidos, 15
(5,3%) são drágeas, 9 (3,2%) são pós, 7 (2,5%)
são pastilhas, 5 (1,8%) são sabonetes e outros
produtos somam também 1,8%.

Verifica-se, na Fig. 5, que os produtos apre-
sentam associações de até seis espécies, sendo

Figura 3. Processos tecnológicos utilizados na ob-
tenção de produtos na forma sólida à base de plantas
medicinais.

Nome popular Nome científico

Acônito Aconitum napelus

Alcachofra Cynara scolymus

Alho Allium sativium

Angélica Angelica archangelica

Berinjela Solanum melogena

Capeba Heckeria umbellata

Capim cidreira Cymbopogon citratus

Cáscara sagrada Rhamnus purshiana

Catuaba Anemopaegma mirandum

Catuaba Jumiperus brasiliensis

Chá bugre Caseria sylvestris

Crataegus Crataegus oxyacantha

Erva doce Pimpinella anisum

Erva mate Ilex paraguariensis

Gengibre Zinziber officinalis

Guaraná Paullinia cupana

Japecanga Smilax japecanga

Laranja amarga Citrus aurantium amara

Limão bravo Siparuma apiosyce

Malva Malva sylvestris

Maracujá Passiflora alata

Marapuama Ptychopetalum olacoides

Marapuama Ptychopetatum uncinatum

Mastruço Lepidium sativum

Melissa Melissa officinalis

Noz de kola Sterculia acuminata

Pitanga Eugenia uniflora

Polígala Polygala senega

Tabela 3. Plantas encontradas nos produtos comer-
cializados na cidade do Recife que foram citadas por
nome científico e popular, conforme grafia nas emba-
lagens e rótulos dos produtos.

Nome popular Nome científico Família

Alcachofra Cynara scolymus L. Asteraceae

Alho Allium sativum L. Liliaceae

Babosa Aloe vera (L.) Burn f. Liliaceae

Boldo-do-chile Peumus boldus Mol. Monimiaceae

Calêndula Calendula officinalis L. Asteraceae

Camomila Matricaria recutita L. Asteraceae

Gengibre Zingiber officinale Roscoe Zingiberaceae

Hortelã pimenta Mentha x piperita L. Lamiaceae

Melissa Melissa officinalis L. Lamiaceae

Maracujá Passiflora incarnata L. Passifloraceae

Sene Senna alexandrina Miller Caesalpiniaceae

Tabela 4. Plantas consideradas validadas pela ANVISA.
Fonte: Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (www.anvisa.
gov.br)

Figura 4. Quantidade de produtos à base de plantas
medicinais encontrados para cada forma farmacêutica
sólida.

Figura 5. Quantidade de produtos sólidos e o núme-
ro de associações vegetais.

que 67% dos produtos (191) apresentam uma
única planta em sua composição, 4,6% (13 pro-
dutos) apresenta duas plantas, 7,0% (20 produ-
tos) apresenta três plantas, 6,0% (17 produtos)
apresenta quatro plantas, 5,3% dos produtos
(15) contém cinco plantas na composição e
2,5% (7 produtos) contém seis plantas na com-
posição.
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Nome popular Nome científico Família

Acerola Malpighia glabra L. Malpighiaceae
Açafroa Curcuma longa L. Zingiberaceae
Agrião-bravo Acmella uliginosa (S.W.) Cass. Asteraceae
Agrião-do-brejo Eclipta prostrata (L) L.. Asteraceae
Alecrim Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae
Alecrim-da-chapada Lippia gracillis H.B.K. Verbenaceae
Alecrim-de-tabuleiro Lippia microphylla Cham. Verbenaceae
Alecrim-pimenta Lippia sidoides Cham. Verbenaceae
Alfavaca-cravo Ocimum gratissimum L. Lamiaceae
Alho Allium sativum L. Liliaceae
Aroeira Myracrondruon urundeuva Fr. All. Anacardiaceae

(Syn.: Astronium urundeuva Engl.)
Babosa Aloe vera L. Burm. f. Liliaceae
Batata-de-purga Operculina macrocarpa (L.) Farwel Convolvulaceae

O. alata (Ham.) Urban.
Boldo Peumus boldus Molina Monimiaceae
Cajazeira Spondias mobim Jacq. Anacardiaceae
Cajueiro Anacardium occidentale L. Anacardiaceae
Camomila Chamomilla recutita L. Asteraceae

(Syn. Matricaria chamomila L.)
Capim santo Cymbopogon citratus Stapf. Poaceae
Chá-do-rio Capraria biflora L. Scrophulariaceae
Chá-preto Thea sinensis Sims Ternstroemiaceae
Chambá Justicia pectoralis Jacq. var. stenophylla Leon Acanthaceae
Colônia Alpinia speciosa Schum. Zingiberaceae

(Syn. A. nutans Roscoe)
Confrei Symphytum officinale L. Boraginaceae
Cumaru Amburana cearensis (Fr. All) A. C. Smith. Fabaceae

(Syn.Torresea cearensis Fr. All.)
Erva cidreira Lippia alba (Mill.) N.E. Brown Verbenaceae
Estramônio Datura stramonium L. Solanaceae

D. stramonium var. tatula Moor.
D. metel L.

Eucalipto Eucalyptus globulus Labil. Myrtaceae
Gengibre Zinziber officinale Roscoe Zingiberaceae
Goiabeira-vermeha Psidium guajava L. var. pomifera L. Myrtaceae
Guaco Mikania glomerata Spreng Asteraceae
Hortelã japonesa Mentha arvensis var. piperascens Hormes Lamiaceae
Hortelã-pimenta Mentha x piperita L. Lamiaceae
Hortelão rasteira Mentha x villosa Huds. Lamiaceae
Juazeiro Ziziphus joazeiro Mart. Rhamnaceae
Macela Egletes viscosa (L.) Less. Asteraceae
Macela-do-reino Tanacetum parthenium (L.) Sch. Blp. Asteraceae

(Syn. Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.)
Malva-santa Plectranthus barbatus Andr. Lamiaceae

(Syn. Coleus barbatus Benth.)
Malvariço Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. Lamiaceae

(Syn. Coleus amboinicus Lour.)
Maracujá Passiflora edulis Sims. Passifloraceae
Mastruço Chenopodium ambrosioides L. var. anthelmintica (L.) A. Gray. Chenopodiaceae
Mentrasto Ageratum conyzoides L. Asteraceae
Moringa Moringa oleifera Lam. Moringaceae
Mororó Bauhinia ungulata L. Caesalpiniaceae
Mostarda Brassica integrifolia O.E. Schulz. Cruciferae

Brassica nigra L.
Pau d’arco Tabebuia avellanedeae Lor. ex Griseb Bignoniaceae

T. serratifolia (Vahl.) Nich.
T. impetiginosa (Mart.) Standl.

Poejo Mentha pulegium L. Lamiaceae
Quebra-pedra Phyllanthus amarus Schum. e Thorn. Euphorbiaceae

P. niruri L.
P. urinaria L.

Romã Punica granatum L. Punicaceae
Sene Senna alexandrina P. Miller Caesalpiniaceae
Tomate Lycopersicum esculentum Mill. Solanaceae
Torém Cecropia glaziovii Sneth. Moraceae
Vassourinha Scoparia dulcis L. Scrophulariaceae

Tabela 5. Plantas validadas no projeto Farmácias Vivas (Matos 12).



120

NASCIMENTO J.E. do, LACERDA E.U., NASCIMENTO V.T. do,  MELO J.G. de, ALVES B. de S., SILVA L.G. de M. e,
RAMOS M.A., LIMA C.S. de A., ALBUQUERQUE U.P. de, & AMORIM E.L.C.

Embora a maioria dos produtos apresente
uma única planta na sua composição, 13,68%
apresentam associação de mais de três plantas,
numa prática não muito adequada, haja vista a
grande possibilidade de interações não previstas
entre as substâncias presentes nas plantas. Se-
gundo Martins 14 não se deve associar um nú-
mero elevado de plantas para evitar o risco de
interações de potencialização ou inibição dos
efeitos farmacológicos. Porém, o dado mais in-
teressante é o fato de 7,7% dos produtos catalo-
gados (22) não descrever a sua composição no
rótulo, e, como a maioria dos produtos é consi-
derada de venda livre, o consumidor acaba não
tendo acesso as informações completas sobre o
produto.

Como existem menos plantas que produtos,
observa-se uma freqüência maior para algumas
plantas como é o caso do ginkgo, guaraná, ca-
tuaba e outras. Na Fig. 6 são apresentadas as oi-
to plantas mais encontradas nos produtos na
forma sólida. Quando se compara com o trabal-
ho de Bello et al. 1 duas dessas oito plantas, o
guaraná e a alcachofra, estão também presentes
entre as cinco plantas mais citadas em produtos

Figura 6. Plantas mais freqüentes em produtos na
forma sólida comercializadas na cidade do Recife.

Figura 7. Processos tecnológicos utilizados na ob-
tenção de produtos na forma líquida à base de plan-
tas medicinais.

comercializados em Porto Alegre, onde ocupam
a primeira e a quarta posições, respectivamente.
O extrato de Ginkgo biloba L. é um dos mais
vendidos no mundo e no Brasil 5.

Produtos na forma líquida
Na Fig. 7 observa-se que a principal tecnolo-

gia utilizada para a produção de formas líquidas
é a extração dos princípios ativos das plantas
através de uma solução simples, e numa peque-
na quantidade a extração de óleos essenciais.
254 produtos (95,49%) passam apenas pelo pro-
cesso de dissolução e seis produtos (2,26%) são
obtidos pela extração de óleo essencial.

Por se tratar de um processo simples, a dis-
solução dos princípios ativos em solventes

aquosos ou hidroalcoólicos são rotineiramente
utilizados pela indústria, se tornando um proce-
dimento bem adequado às indústrias já que, co-
mo citado anteriormente, são constituídas por
empresas de pequeno porte 13.

Na Fig. 8 observa-se que os produtos na for-
ma líquida são predominantemente apresenta-
dos sob a forma de soluções, com 103 itens
(38,7%), seguido de xarope, com 59 itens
(22,2%) e mel, com 56 (21,1%). Com percen-
tuais bem mais baixos, encontram-se o spray
bucal, com 18 (6,8%), o elixir, com 12 (4,5%), e
os óleos e tinturas, ambos com seis itens cada
(2,3%).

Na Fig. 9 verifica-se que o número de plan-
tas associadas no mesmo produto pode chegar
até vinte, enquanto que na forma sólida essas
associações chegam no máximo a seis plantas.
Dentre os produtos na forma líquida, verifica-se
um grande número que apresenta associações
de duas ou mais plantas (48,12%). Destes,
25,94% apresentam associação de mais de três
plantas, com uma grande chance de interações
entre os seus constituintes, inclusive efeitos an-
tagônicos ou tóxicos. Enquanto que na forma
sólida 67% dos produtos apresentavam uma
planta na composição, na forma líquida esse nú-
mero é de 28,95% (77 produtos). 26 produtos
contém duas plantas associadas (9,77%), 33 pro-

Figura 8. Quantidade de produtos à base de plantas
medicinais encontrados para cada forma farmacêutica
líquida.
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dutos com três e 34 com quatro plantas, somam
12,41% e 12,78%, respectivamente. Bem abaixo,
encontramos 14 itens com cinco plantas associa-
das (5,26%), oito produtos com seis plantas
(3,01%) e sete produtos com sete a nove plantas
associadas (2,63%). Porém os produtos que con-
tém as associações mais inadequadas são os três
que apresentam associações de 10 a 17 plantas
(1,88%) e um produto com a associação de 20
plantas (0,38%). E, enquanto que 7,7% dos pro-
dutos na forma sólida não apresentam a compo-
sição descrita no rótulo, na forma líquida esse
número chega a 22,93% (61 produtos). Verifica-
se, pelo teste do Qui-quadrado, que essas dife-
renças são significativas (χ2 = 58,07; p < 0,01).

Assim como nas formas sólidas, existem me-
nos plantas que produtos, e o número de ci-
tações para algumas é ainda maior, como é o
caso do eucalipto, agrião, gengibre e outras, co-
mo se observa na Fig. 10, que mostra as dez
plantas mais encontradas nos produtos líquidos.
Comparando com o trabalho de Bello et al. 1, o
maracujá e o guaraná tiveram o mesmo núme-
ros de citações, 15 e 13, respectivamente.

Figura 9.
Quantidade de
produtos
líquidos e o
número
de associações
vegetais.

Figura 10. Plantas mais freqüentes em produtos na
forma líquida comercializadas na cidade do Recife.

Produtos na forma semi-sólida
Contrastando com a quantidade de produtos

sólidos (285) e líquidos (266), o número de pro-
dutos semi-sólidos é consideravelmente menor,
sinalizando com apenas 5,65% desse mercado.
Pode-se analisar esse pequeno número de pre-
parações sob dois aspectos. Primeiro, há uma
tendência da maioria das plantas utilizadas tanto
na medicina popular como as estudadas cientifi-
camente serem indicadas para uso interno (via
oral), e as formas semi-sólidas são mais adequa-
das ao uso tópico. Segundo, essas formas apre-
sentam uma menor estabilidade em relação às
formas líquidas e sólidas. Pode-se considerar
que esse problema se agrave no caso de plan-
tas, pois num extrato contendo várias substân-
cias, a probabilidade de que uma interação quí-
mica entre o extrato e os adjuvantes venha a de-
sestabilizar as preparações é bem maior que nos
outros casos citados, principalmente nos casos
de dispersão, dispersão coloidal e emulsão. Co-
mo se observa na Fig. 11, esses processos ocu-
pam as últimas posições, prevalecendo a forma
mais estável que é o uso de cápsulas gelatinosas
moles.

Figura 11. Processos tecnológicos utilizados na ob-
tenção de produtos na forma semi-sólida à base de
plantas.
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Na Fig. 12, verifica-se que 22 produtos
(66,67%) são destinados ao uso tópico como
pomada, com oito itens (24,2%), gel com sete
(21,2%), sabonete cremoso com cinco (15,2%) e
creme com dois itens (6,1%). Porém a forma
predominante é a cápsula gelatinosa mole, com
11 produtos (33,3%).

A discrepância no uso de plantas isoladas e
associações é muito semelhante aos casos ante-
riores, onde se verifica na Fig. 13 a predominân-
cia de produtos contendo uma planta (42,4%) e
associações de duas plantas (9,1%), três plantas
(18,2%), quatro plantas (3,0%) e cinco plantas
(9,1%). Igualmente aos casos anteriores, existe
uma grande quantidade de produtos com a
composição não descrita (18,2%) o que contra-
ria a resolução nº 17-24/02/2000 10.

Com relação ao número de plantas, há 29
para 33 produtos semi-sólidos sem predominân-
cia de nenhuma delas. Normalmente elas fazem
parte de, no máximo, dois produtos diferentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A falta de padronização das informações re-

ferentes à composição dos produtos à base de
plantas indica um alto nível de descaso da
maioria das indústrias com relação às determi-
nações da ANVISA, o que gera dúvidas sobre a
autenticidade das informações contidas nas em-
balagens. Nota-se, também, que existe carência

Figura 12. Quantidade de produtos à base de plantas
medicinais encontrados para cada forma farmacêutica
semi-sólida.

Figura 13. Quantidade de produtos semi-sólidos e o
número de associações vegetais.

de estudos científicos sobre a atividade terapêu-
tica e efeitos adversos da maior parte desses
produtos, não havendo preocupação, portanto,
com a eficácia e o uso seguro dos mesmos.

Nas formas sólidas e líquidas encontramos
uma quantidade elevada de produtos contendo
associação de plantas. Essas associações variam
de duas a vinte espécies vegetais. Esta prática
pode ser considerada como, no mínimo, perigo-
sa, visto que existe risco de interações entre os
constituintes das plantas, tanto de inibição como
de potencialização dos efeitos farmacológicos.
Por fim, é notória a carência de investimentos
no setor para uma fiscalização mais efetiva.
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