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RESUMO

O aumento do consumo de plantas medicinais está relacionado com seu baixo custo e por ser menos agressivo que fármacos sintéticos. Essa é 
uma terapia alternativa eficaz e segura, mas pode colocar em risco a saúde dos usuários. A população consome plantas medicinais e por serem 
naturais, acredita que não fazem mal a saúde. Porém elas podem apresentar efeitos adversos, restrições de uso ou podem ter a qualidade 
comprometida. Por serem muito utilizados na medicina popular e terem seu acesso facilitado é importante que seja realizado o controle de 
qualidade dos produtos fitoterápicos para amenizar os riscos e garantir a segurança aos usuários. Estes produtos devem conter informações 
esclarecidas no folheto informativo e nos rótulos das embalagens, a fim de que o consumo seja realizado de forma racional e seu uso seja correto 
para evitar danos à saúde. Este trabalho teve como objetivo analisar seis amostras de chá medicinal de espinheira santa comercializados em lojas 
de produtos naturais e farmácias no município do Rio de Janeiro. Foi feita a análise das informações dos folhetos informativos e das embalagens 
dos chás comercializados e comparados com a normativa em vigor RDC 26/2014, para verificar se estavam dentro dos padrões estabelecidos. Foi 
realizado também teste de teor de umidade de cada amostra de acordo com o método gravimétrico descrito na Farmacopeia Brasileira (2010). 
Foi verificado no site da ANVISA se os fabricantes já haviam notificado o chá de espinheira santa. Na análise do rótulo das embalagens e dos 
folhetos informativos, todas as amostras foram reprovadas por não conterem as informações que são preconizadas na legislação. No entanto, a 
amostra A foi a que mais atendeu a critérios no rótulo da embalagem, porém foi encontrado plástico em sua amostra, o que caracterizou desvio 
de qualidade. Pelo aspecto visual, a amostra C foi a que possuiu menor quantidade de impurezas, mas suas informações não atenderam a maioria 
dos critérios exigidos. Não foi encontrado nenhum folheto informativo em nenhuma das amostras, mas algumas informações como modo de usar 
estavam descritas nos rótulos das embalagens, como foi observado na amostra A. Porém, em todas as embalagens estavam ausentes
informações obrigatórias. A carência de informações nos rótulos, assim como a ausência de folheto informativo, mostrou o descaso dos 
fabricantes em relação a orientação ao uso racional de produtos a base de planta medicinal. No teste de teor de umidade, todas as amostras 
foram aprovadas, pois ficaram dentro dos limites exigidos pela Farmacopeia Brasileira (2010) da espinheira santa que são 12%. Sendo o maior 
valor de teor de umidade de 10,52% na amostra F e o menor valor de 9,13% na amostra C. Não foi encontrada nenhuma notificação de espinheira 
santa por parte dos fabricantes em pesquisa realizada no site da ANVISA. Dessa forma, ficou em evidência a ausência de fiscalização do órgão 
responsável. Os fabricantes não estavam atendendo ainda a legislação em vigor e os produtos a base de espinheira santa comercializados não 
atendiam ao padrão de qualidade necessário, assim colocando em risco a saúde do consumidor.
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