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RESUMO

A utilização de plantas medicinais e drogas vegetais é uma prática comum, principalmente na região norte, devido a procura por um tratamento 
de baixo custo, da diversidade de plantas medicinais disponíveis e a facilidade de acesso a essas plantas. Os principais locais de comercialização 
são as feiras livres e, para grande parte do material comercializado não há comprovação da procedência e de informações sobre as espécie, ou 
indicação de uso. O método de extração, órgão utilizado, forma de processamento e de armazenamento podem interferir diretamente na 
obtenção dos compostos secundários e na sua atividade farmacológica. Além disto, os cuidados relacionados a coleta, identificação e 
processamento contribuem para a eficácia do tratamento. Em relação ao cultivo das espécies deve ser levados em consideração os hábitos 
sazonais e o ciclo circadiano, que interferem na produção do metabólicos secundários de cada espécie. A presença de material estranho e 
contaminação microbiana são parâmetros que auxiliam na avaliação da qualidade das plantas comercializadas para fins terapêuticos. Diante disso 
a padronização da fitoterapia pela ANVISA objetiva garantir ao usuário o uso racional e seguro das plantas medicinais. Através de resoluções 
colegiadas determinou-se quais plantas poderiam ser usadas na fitoterapia, com eficácia, dose, forma de preparo, interações medicamentosas e 
efeitos adversos, comprovados a partir de monografias. O objetivo desse projeto foi identificar as espécies medicinais comercializadas nas feiras 
de Manaus, AM, verificar quais estão autorizadas pela ANVISA, comparar a posologia encontrada com a recomendada, e quais os órgãos são 
utilizados no preparo dos chás ou tinturas. As informações sobre as plantas foram levantadas através de visitas às principais feiras de Manaus: 
Adolfo Lisboa, Feira da Compensa, São José 2 e Cidade Nova. As visitas ocorreram no período de set–dez de 2017, e durante as visitas foram 
adquiridas amostras para posterior análise micro e macroscópica, das informações contidas nos rótulos, preços praticados e se a espécie consta 
na lista de espécies autorizadas pela ANVISA. Um total de 103 plantas são comercializadas, sendo 86 espécies nativas e 17 exóticas. A maioria dos 
rótulos do material comercializado está em desacordo com RDC 71/2009 da ANVISA, sem o nome científico e/ou posologia. Quanto a forma de 
acondicionamento, com exceção das plantas frescas, todas as drogas vegetais estavam envasadas em embalagem plástica transparentes e 
desprovidas de qualquer armazenamento adequado, estando exposto a contaminações, umidade, luz e calor, desviando a qualidade do produto 
para os consumidores. A maior diversidade de plantas medicinais e drogas vegetais foi encontrada na feira Adolpho Lisboa. As famílias mais 
representativas foram Asteraceae seguida de Fabaceae. As folhas e cascas são os farmacógenos mais comercializados. Há uma variação quanto 
aos preços praticados (R$3,00– R$5,00 reais) dependendo da sua quantidade, se a espécie é nativa ou exótica, e se o material sofreu algum 
procedimento de secagem. As drogas vegetais apresentaram os valores mais altos. Dentre as plantas comercializadas, apenas 11 são autorizadas 
pela ANVISA: Alcachofra, Alecrim, Barbatimão, Boldo-do-chile, Camomila, Cáscara-sagrada, Cavalinha, Espinheira-santa, Guaraná, Sene, Unha-de-
gato. No município, para maior segurança do usuário e cumprimento das exigências da ANVISA deve-se criar ferramentas que permitam uma 
rápida validação das espécies, padronizar as embalagens, com indicação das devidas informações nos rótulos, conforme preconizado pela 
ANVISA, e orientar os comerciantes locais quanto a formas adequadas de armazenamento e precauções, fatores estes que contribuiriam para o 
uso adequado da fitoterapia, minimizando também os riscos para o usuário e garantindo maior segurança e eficácia no uso de plantas medicinais 
e drogas vegetais.
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