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RESUMO 

A utilização de plantas medicinais com finalidades terapêutica ou preventiva de 
doenças é considerada prática milenar, associada aos saberes populares, 
médicos e até míticos. No século passado, com o avanço da tecnologia e das 
descobertas científicas, foram desenvolvidos os medicamentos fitoterápicos a 
partir dessas plantas medicinais. Estes produtos, assim como quaisquer outros 
tipos de medicamentos, apresentam também possíveis efeitos colaterais, o que 
exige bastante cuidado na sua utilização. Assim, a legislação sanitária obriga 
que estes medicamentos sejam acompanhados de bulas orientativas e o seu 
acesso seja intermediado por profissionais farmacêuticos. Apesar disso, nem 
sempre é garantido o uso correto e seguro por parte da população. O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar alguns aspectos da orientação farmacêutica 
bem como bulas dos medicamentos mais comercializados em farmácias do 
centro de Curitiba, PR. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 14 
farmacêuticos e investigados os cinco medicamentos fitoterápicos mais 
dispensados e suas respectivas marcas comerciais, analisadas suas bulas e 
feitas comparações entre as mesmas e entre estas e os dados científicos.  
Também foram analisadas suas adequações em relação às exigências da 
legislação sanitária. Os medicamentos fitoterápicos mais dispensados foram 
ginkgo, castanha-da-Índia, isoflavona, maracujá e alcachofra. Entre os vários 
resultados, destaca-se que em todas as bulas de todos os produtos foram 
encontradas falhas quanto às possíveis interações medicamentosas. 
Observaram-se falhas pontuais em relação a outros parâmetros, como 
posologia e indicações, além de uso de linguagem técnica dificultando sua 
compreensão por leigos. Em relação aos profissionais farmacêuticos, todos os 
entrevistados demonstraram não estarem devidamente preparados para a 
correta orientação profissional aos usuários. Considerando que a produção de 
medicamentos fitoterápicos é um importante ramo industrial a serviço da saúde 
individual e coletiva, esperar-se-ia que a qualidade das informações 
disponibilizadas aos usuários fossem as melhores possíveis, o que não foi 
observado nesta pesquisa. Concluiu-se que as bulas poderiam ser mais bem 
elaboradas, principalmente nas informações técnicas e informações ao 
paciente, além de serem atualizadas com base na RDC 140/03 - ANVISA, 
específica para bulas. Por outro lado, o farmacêutico também precisa se 
conscientizar de suas obrigações profissionais, buscando constante 
atualização científica para a correta dispensação dos produtos sob sua 
responsabilidade.  
 

 

PALAVRAS CHAVES: dispensação, fitoterapia, orientação farmacêutica, 

plantas medicinais 
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ABSTRACT 

The use of medicinal plants for therapeutic or to prevent diseases is considered 
an ancient practice related to popular knowledge, medicinal and even mythical. 
Last century, with the advancement of technology and scientific discoveries, 
many herbal medicines were developed from these medicinal plants. These 
products, as well as any other types of drugs, have side effects, which require 
great care in its use. Thus, the legislation obliges these drugs to be followed by 
instructions for the use of medicine and its access is essentially mediated by 
pharmacists. However, we cannot always ensure that the population is using 
those medicines properly and safely. This study aimed to evaluate some 
aspects of pharmaceutical guidance and instructions for the use of medicines 
which are dispensed in many pharmacies in the downtown of Curitiba, Brazil. 
Semi-structured interviews were conducted with 14 pharmacists and it was 
investigated the five most frequently dispensed herbal medicines and their 
respective trademarks. The leaflets found inside the herbal medicines were 
compared between themselves and between the scientific data. We also 
analyzed its adequacy in relation to the requirements of the local sanitary 
legislation. The herbal medicines which have been most dispensed were: 
Ginkgo, Horse-chestnut, Isoflavone, Passion Fruit and Artichoke. Among the 
many results found in this monograph, it is noteworthy that in all the leaflets 
from all the products were found mistakes with possible drug interactions. 
Failure points were observed for other parameters such as dosage, indications, 
and the use of technical language which makes it difficult to understand for 
laymen. In relation to the pharmacists, all of them showed that they were not 
properly prepared for the correct orientations to the patients. Considering that 
the production of herbal medicines plays an important role and one of its 
importance are to promote health in an individual and collective, we expect that 
this situation would suggest better quality of information available to patients, 
which was not observed in this study. It was concluded that the instructions for 
the use of medicine could be better developed, specially in technical and patient 
information, which are all updated based on the specific legislation RDC 140/03 
- ANVISA. Furthermore, the pharmacists must also be aware of their 
obligations: to constantly seek after scientific update for the correct dispensing 
of products under their responsibility. 
 
KEY WORDS: dispensation, herbal medicine, pharmaceutical guidance, 
medicinal plant 
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1 INTRODUÇÃO 

 Sabe-se que os primeiros recursos terapêuticos conhecidos pela 

humanidade são as plantas e o conhecimento sobre elas já atinge milênios. 

Atualmente, o número de pesquisas que comprovam o uso popular tradicional 

e o potencial terapêutico e de toxicidade das plantas medicinais tem 

aumentado. Portanto, é importante compreender melhor suas propriedades, 

incluindo suas funções terapêuticas, seu modo correto de utilização e seus 

riscos. De preferência, colocar essas informações num material acessível para 

os usuários dessas drogas, principalmente quando elas são industrialmente 

transformadas em medicamentos fitoterápicos. Hoje, existe um documento 

técnico-científico preparado para atender as dúvidas tanto do profissional, 

principalmente farmacêutico, como dos pacientes, chamado bula. Porém, será 

que ela de fato cumpre esse papel?  

 A presente monografia pretende, entre outros, direcionar o leitor a uma 

reflexão sobre essa pergunta, pois a análise de bulas de medicamentos 

fitoterápicos não teria sentido se não gerasse ao leitor uma reflexão e até 

alguma crítica não só sobre as condições em que estão as bulas que 

acompanham o medicamento fitoterápico, mas também sobre a forma como é 

prestada a orientação farmacêutica desse tipo de medicação.  

 Esse estudo é uma avaliação não só sobre as bulas dos medicamentos 

fitoterápicos, mas tambémsobre como o profissional farmacêutico se comporta 

frente às dúvidas relacionadas a eles, o que ele sabe sobre os 

fitomedicamentos e onde procura informações, bem como de que modo se dá 

o cumprimento da RDC nº 140/03 sobre bula de medicamento nas indústrias 

que fornecem os fitoterápicos (BRASIL, 2003).   
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1.2 O PROBLEMA DE PESQUISA E A HIPÓTESE 

 

 Dados de 2001 informam que os medicamentos fitoterápicos são 

responsáveis por movimentar cerca de 22 bilhões de dólares no mundo 

(CECHINEL; YUNES; PEDROSA, 2001). No ano de 2007, os dados da 

indústria farmacêutica no Brasil afirmam que os medicamentos fitoterápicos 

movimentam 400 milhões de dólares por ano, representando 7% do segmento 

farmacêutico, com perspectiva de aumento nos próximos anos (AURICCHIO; 

BATISTIC-LONGATTO; NICOLETTI, 2007). Isso significa que uma grande 

parcela da população utiliza esses medicamentos, porém vários alertas têm 

surgido na literatura levantando as dificuldades que os usuários possuem com 

relação ao uso racional do medicamento fitoterápico. Existe uma forte crença 

pela população de que “o que é natural, não faz mal” ou então, por fazer parte 

da tradição cultural e até religiosa, o uso é feito independentemente da 

comprovação da eficácia (RATES, 2001). Os usuários desses medicamentos 

se despreocupam não só com a ação farmacológica comprovada 

cientificamente, mas com a possível toxicidade, reações adversas ou 

interações medicamentosas, pois, por se tratar de um medicamento à base de 

plantas medicinais, avaliam que não haverá riscos.  

 Como se pode observar, apesar da importância econômica e sanitária 

dos medicamentos fitoterápicos, a literatura aponta diferentes dificuldades com 

relação a eles. Surgem, portanto, duas hipóteses que podem ser as causas 

dessa problemática: (1) os profissionais farmacêuticos podem não estar 

desempenhando com qualidade as suas funções e (2) as bulas, que apesar de 

serem documentos oficiais e fundamentais tanto para o paciente quanto para 

os profissionais de saúde, podem estar inadequadas.  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

 Analisar bulas dos cinco medicamentos fitoterápicos mais dispensados 

em farmácias do centro de Curitiba-PR e a atuação profissional nesse campo.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Avaliar a orientação farmacêutica relativa a medicamentos fitoterápicos  

2. Investigar quais são os cinco medicamentos fitoterápicos mais dispensados 

no centro de Curitiba-PR  

3. Verificar as marcas comerciais que fabricam esses tipos de medicamentos 

4. Levantar dados científicos sobre estes produtos  

5. Confrontar os dados das bulas de medicamentos fitoterápicos semelhantes 

produzidos por diferentes indústrias farmacêuticas e as informações científicas 

disponibilizadas  

6. Analisar se as bulas estão de acordo com o exigido pela RDC nº 140, de 29 

de maio de 2003 (BRASIL, 2003).   
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2 METODOLOGIA  

 

 Inicialmente foi realizada ampla revisão de literatura sobre o tema, em 

artigos, teses e livros científicos buscando conhecer e organizar as 

informações técnicas e legais sobre o tema. 

 Em seguida, foram realizadas, em outubro de 2007, entrevistas semi-

estruturadas (Anexo 3) com os farmacêuticos responsáveis por 14 farmácias 

do centro de Curitiba. Foi escolhida esta localidade em função de possuir 

grande movimentação de pessoas, moradoras do local ou não, com um grande 

fluxo de clientes nos estabelecimentos farmacêuticos. As entrevistas continham 

três questões relacionadas à atividade do farmacêutico naquela empresa, seu 

tempo de atuação e em qual instituição se graduou. Em seguida, outras três 

que se referiam a qual era o conhecimento que aquele profissional tinha com 

relação à definição de medicamento fitoterápico, quais informações eram 

normalmente mais solicitadas pelos usuários desses produtos e se havia 

iniciativa por parte do farmacêutico em explicar algo que ele julgasse 

importante no momento da dispensação dos mesmos. As últimas duas 

perguntas se referiam aos medicamentos fitoterápicos mais dispensados e se o 

farmacêutico sentia alguma dificuldade na orientação sobre esses produtos.  

 Após a entrevista, levantaram-se os dados dos cinco medicamentos 

fitoterápicos mais dispensados nessa amostragem. Este levantamento foi feito 

tanto em artigos de periódicos científicos quanto em livros científicos. Os livros 

utilizados, por sua vez, são organizados por monografias de plantas 

medicinais, onde são apresentadas revisões pormenorizadas dos resultados 

das pesquisas científicas publicadas.  

 Em seguida, foram pesquisados os laboratórios que forneciam esses 

medicamentos fitoterápicos para as farmácias entrevistadas. Os próprios 

farmacêuticos entrevistados forneceram o nome dos laboratórios que 

disponibilizavam os medicamentos para eles. A partir das bulas fornecidas 

pelos laboratórios, a literatura científica levantada em bases de dados e livros 

científicos e a legislação própria sobre bulas vigente, foram feitas a análise e a 

comparação dos dados. 
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3 REVISAO DE LITERATURA 

 

3.1 A HISTÓRIA DO ESTUDO DAS PLANTAS MEDICINAIS 

 

O uso das plantas medicinais como base terapêutica é uma prática 

milenar (AMARAL et al., 2007). Há registros de documentos suméricos e 

babilônicos constatando o emprego de plantas comestíveis e de outras dotadas 

de maiores ou menores efeitos sobre o organismo que datam de 3000 a.C. 

(CUNHA et al., 2007). No século I d.C, o médico grego Pedanios Dioscorides 

escreveu o primeiro compêndio de plantas medicinais europeu. Nessa época 

elas eram agrupadas em categorias pela determinação de suas propriedades e 

pela classificação de sua potência em uma escala que compreendia: 

“imperceptível”, “perceptível”, “potente” e “muito potente” (SCHULZ; HÄNSEL; 

TYLER, 2002).  

Com o Renascimento, o empirismo da medicina e da farmácia da Idade 

Média cedeu lugar à experimentação, e, ao mesmo tempo, foram sendo 

introduzidos outros fármacos na terapêutica com a chegada dos portugueses a 

África, à Índia e ao Brasil, assim como dos espanhóis em outros países da 

América do Sul (CUNHA et al., 2007). Nesses lugares, foi descoberta uma 

série de novas plantas com finalidades terapêuticas até então desconhecidas 

pelos europeus. Os portugueses foram os responsáveis pela divulgação na 

Europa da variedade e abundância de informações que anotaram dos novos 

descobrimentos em terras estrangeiras. Seguiam nas naus físicos e boticários 

preocupados com a permanente atualização de novos registros das plantas 

encontradas. Infelizmente, porém, muitas vezes a informação era considerada 

segredo de Estado e não era divulgada (CUNHA et al., 2007). 

Nos últimos 60 anos, graças aos progressos alcançados nos métodos 

analíticos, os conhecimentos sobre plantas medicinais foram 

consideravelmente aumentados (CUNHA et al., 2007). Dessa forma, a 

fitoterapia, que significa a prática do uso de plantas ou suas partes com 

finalidade terapêutica (FETROW; AVILA, 2000), começou a ser empregada e 

aplicada nas diferentes culturas do mundo. Ela sofreu várias alterações com a 

introdução da terapia sintética e também com a industrialização que ocorreu 

em meados do século XX (FERNANDES, 2004). Houve também uma nova 
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fase da utilização científica das plantas medicinais, na qual foram isolados os 

compostos ativos das plantas (CUNHA et al.,2007), fazendo com que elas 

também fossem usadas para a fabricação de medicamentos.  

Foi nesse contexto mundial que a investigação acadêmica na área de 

plantas medicinais no Brasil também se expandiu consideravelmente e houve a 

implementação de instituições de pesquisa e a organização de disciplinas que 

começaram a estudá-las (FERNANDES, 2004). 

A manipulação de material de origem vegetal com extração de 

substâncias ativas deu lugar à síntese química de substâncias e moléculas. 

Isto provocou uma forte mudança no setor químico-farmacêutico nacional 

porque requereu a implantação de laboratórios especializados. Porém, as 

indústrias farmacêuticas brasileiras não se aprimoraram em tecnologia e em 

equipamentos para absorver a nova demanda e, conseqüentemente, houve a 

substituição delas pelas indústrias multinacionais (FERNANDES, 2004). O 

conhecimento científico necessário para essa produção já vinha incorporado às 

técnicas de processamento ou à matéria-prima importada, sendo considerado 

um dos mais lucrativos ramos da indústria de transformação no Brasil. Foi ao 

final da década de 20 e início dos anos 30 que se desenvolveu, nos países de 

capacitação industrial e científica mais avançados, o aprimoramento das 

técnicas de produção sintética de substâncias empregadas nas formulações 

farmacêuticas e de purificação de produtos de uso medicamentoso 

(FERNANDES, 2004). As substâncias sintéticas começaram a ocupar maior 

espaço no mercado internacional de medicamentos devido, principalmente, às 

suas possibilidades de produção em larga escala, ao contrário do que 

acontecia com os produtos naturais e as plantas medicinais (FERNANDES, 

2004). 

Apesar do sucesso que as substâncias químicas tiveram no tratamento 

de doenças, não se conseguiu sintetizar substâncias para todos os tipos de 

doenças conhecidas e também não se esperava a quantidade de efeitos 

adversos que esses tipos de medicamentos trariam para quem deles se 

utilizasse (FONTE, 2004). Dessa forma, as pessoas retornaram gradativamente 

para as fontes naturais e os medicamentos fitoterápicos ganharam mais 

importância. 
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3.2 METABÓLITOS 

 

As plantas produzem dois tipos diferentes de metabólitos. Os 

metabólitos primários, que são aqueles que auxiliam no crescimento e 

desenvolvimento da planta, como carboidratos, proteínas, lipídeos, 

aminoácidos e ácidos nucléicos, e os secundários, que são aqueles de 

principal interesse farmacológico. Esses são encontrados somente em 

organismos específicos, ou grupos de organismos e são produzidos 

dependendo de uma série de condições (FONTE, 2004). Estas substâncias são 

responsáveis por fornecer à planta a flexibilidade de adaptação em condições 

adversas, como a alteração de umidade, temperatura, salinidade, presença de 

metais pesados, competição com outras plantas, defesa de microorganismos e 

até insetos e animais herbívoros, além de também poderem ser usados para 

atrair insetos polinizadores, reforçando as cores ou os perfumes emitidos pelas 

plantas (DEWICK, 1997).  

Sabe-se que os metabólitos secundários são fatores de interação entre 

organismos e apresentam várias atividades biológicas interessantes, muitas 

dessas, com importância tanto na área farmacêutica como na perfumaria, na 

área agronômica e alimentar (FONTE, 2004).  

Como a maioria desses metabólitos são farmacologicamente 

importantes, por isso denominados de princípios ativos (substâncias com ação 

terapêutica), há um maior interesse dos pesquisadores e principalmente dos 

farmacêuticos em estudá-las, pois são fontes particularmente promissoras de 

novas moléculas que se tornarão muito úteis a humanidade (FONTE, 2004). 

Porém, para que uma planta produza os metabólitos secundários, algumas 

exigências devem ser cumpridas para que a droga não se torne deficitária ou 

não cumpra o seu objetivo farmacológico no indivíduo. Para isso, um longo 

processo é realizado, porém pode conter falhas que acarretarão num grande 

prejuízo quando chegar ao medicamento final. A começar pelas pessoas que 

trabalham no cultivo e coleta das plantas, que na maioria das vezes não 

possuem o conhecimento necessário para o reconhecimento correto das 

plantas medicinais, muito menos de suas exigências metabólicas. Além disso, 

as plantas têm o seu metabolismo extremamente variável em funções das 

condições ambientais a que são submetidas (FONTE, 2004).  
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3.3 PLANTAS MEDICINAIS E SUAS COMPLEXIDADES 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), plantas medicinais são diferentes de 

medicamentos fitoterápicos. Aquelas são cultivadas ou silvestres e são 

utilizadas para prevenir, aliviar, curar ou modificar um processo patológico ou 

fisiológico normal (RATES, 2001). Já os medicamentos fitoterápicos são 

aqueles obtidos empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas 

vegetais (BRASIL, 2004). Ele é caracterizado pelo conhecimento da eficácia e 

dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua 

qualidade. São validadas sua eficácia e segurança através de levantamentos 

etnofarmacológicos de utilização, documentações tecnocientíficas em 

publicações ou ensaios clínicos fase 3. “Não se considera medicamento 

fitoterápico aquele que, na sua composição, inclua substâncias ativas isoladas, 

de qualquer origem, nem as associações destas com extratos vegetais” 

(BRASIL, 2004). A diferença entre plantas medicinais e medicamentos 

fitoterápicos, está, portanto, no fato de que o primeiro é matéria-prima para o 

segundo. Porém, uma planta medicinal não tem apenas um principio ativo, ela 

possui uma série de componentes que divergem em suas ações 

farmacológicas e, dependendo do objetivo que se quer, há uma preparação 

diferente para ela. Veja, por exemplo, a planta camomila (Chamomilla recutita 

(L.) Rauschert, família 

Asteraceae): 

  

  

  

   

 

 

 

 

Existe também uma complexidade intrínseca na planta medicinal, ou 

seja, dependendo das condições ambientais no qual o organismo vegetal se 

encontra, haverá fatores como temperatura, índice pluviométrico, quantidade 

“exótica e amplamente estudada em todo o mundo, a 

mesma poderá ser considerada medicinal quando na 

fabricação de medicamentos ou remédios, alimentar quando 

usada como bebida, cosmética quando na fabricação de 

produtos cosméticos, aromática quando seu óleo essencial for 

usado para aromaterapia, ou tóxica em função de suas 

reações alérgicas em pessoas sensíveis.” (FONTE, 2004, p. 

1-2).  
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de luz natural, altitude, tipo de clima e de solo que afetarão o desenvolvimento 

da planta (FETROW; ÁVILA, 2000) e a produção de seus metabólitos. Ela 

poderá produzir substâncias diferentes em quantidades e concentrações 

diferentes. Por exemplo, no caso da camomila, por ser planta aromática, sabe-

se que seu teor de óleos essenciais será menor se ela for cultivada em 

condições de excessiva umidade. Dependendo das condições de colheita, seus 

componentes químicos principais (α-bisabolol e camazuleno) poderão 

apresentar teores diferentes e até seus óleos essenciais poderão ter valores 

completamente diferentes dependendo do processo de secagem (FONTE, 

2004).  

Ainda no campo da diversidade, observe o exemplo da alcachofra 

(Cynara scolymus Linné), pertencente à família Compositae/Asteraceae. Ela 

compreende cerca de 920 gêneros com aproximadamente 19 mil espécies, 

cujos hábitos são bastante diversificados (NOLDIN et al., 2003). A maioria dos 

estudos encontrados na literatura foi realizada com plantas cultivadas na 

Europa, ou seja, considerando a variabilidade da composição química devido a 

fatores externos já mencionados, os resultados poderão ser diferentes dos das 

plantas cultivadas no Brasil, ou em qualquer outro local do mundo. Além disso, 

suas brácteas frescas também podem ser consumidas com finalidade 

alimentícia (EMENDÖRFER, 2005). Mais uma vez é difícil classificar uma 

planta em apenas um grupo.  

Esse tipo de complexidade na planta levanta, portanto, muitas outras 

situações que antes “passavam despercebidas” (FONTE, 2004). Os 

organismos vegetais são “extremamente eficientes em sintetizar uma ampla 

gama de compostos orgânicos a partir da fotossíntese e de materiais 

inorgânicos absorvidos de seu ambiente” (DEWICK, 1997). Porém, nem todas 

as substâncias sintetizadas pelas plantas são ativas, elas também possuem 

produtos sem ação farmacológica e polímeros que formam a estrutura da 

planta que chegam a três quartos do peso seco da maioria das plantas 

medicinais (SCHULZ; HÄNSEL; TYLER, 2002). Assim sendo, os extratos 

vegetais preparados para servirem de base para a produção de medicamentos 

fitoterápicos constituem-se num sistema com múltiplos componentes. Possuem 

em sua composição uma série de substâncias possíveis de apresentarem 

interações, além de agirem sinergicamente, pois não apresentam apenas um 

principio ativo, mas também componentes secundários que podem modificar o 
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efeito das substâncias principais, influenciando até sua estabilidade e 

biodisponibilidade (SCHULZ; HÄNSEL; TYLER, 2002). Dessa forma, pode-se 

observar também a diferença dos medicamentos fitoterápicos com aqueles que 

possuem moléculas isoladas de plantas ou até mesmo o sintético, pois esses 

apresentam em sua grande maioria apenas uma molécula, isolada ou 

sintetizada quimicamente e não compostos moleculares complexos como os 

fitoterápicos.  

Com base nas reflexões e discussões aqui trabalhadas, explicitam-se as 

contradições que criam fragilidades principalmente ao se tratar de plantas 

medicinais bem como a planta já transformada e utilizada num medicamento. 

Tendo em vista toda essa complexidade colocada, fica fácil perceber os 

diversos cuidados que se deve ter em relação ao medicamento fitoterápico. Ele 

é tão efetivo quanto qualquer outro e precisa ter as devidas informações 

disponíveis para a população. Além disso, vários estudos já realizados 

comprovaram que os medicamentos fitoterápicos possuem vários efeitos 

indesejáveis (FETROW; ÁVILA, 2000) e interações medicamentosas que 

podem levar a grandes prejuízos na saúde do paciente.  

 

3.4 BULAS E MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS REGISTRADOS  

 

Para que ambos, profissionais da saúde e pacientes, saibam quais são 

as reais informações sobre um medicamento, a ANVISA exige que todas as 

embalagens desses produtos contenham a bula. Esta não pode ser 

considerada uma propaganda ou “folder” sobre o laboratório ou indústria que o 

produziu, mas um documento legal sanitário que contém informações técnico-

científicas e orientadoras sobre medicamentos para uso racional, em 

linguagem acessível para o usuário e com informações técnicas para 

profissionais da saúde (SPINILLO, 2008). Segundo o autor, a bula de um 

medicamento é um documento complexo, que demanda dos seus usuários 

esforços cognitivos para que o que for lido seja transformado em ação correta 

referente à manipulação e administração do fármaco. No Brasil, todos os 

medicamentos nacionalmente fabricados ou que são importados precisam 

conter informações em forma de bulas dentro de suas embalagens, além de 

serem registrados na ANVISA. Desde 28 de dezembro de 1984, o roteiro de 

bula já era exigido através da Portaria SNVS nº 65, que ficou em vigor até 
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1997, quando foi substituída pela nova Portaria SVS nº 110 (BRASIL, 1997). 

Em 2003, a resolução RDC nº 140/03 (BRASIL, 2003) estabeleceu regras das 

bulas de medicamentos para pacientes e profissionais da saúde (Anexo 1).  

Nessa resolução se estabelece várias normas para a bula de um 

medicamento. Ela exige que sejam apresentadas duas versões, uma para o 

paciente e uma com informações técnicas para o profissional da saúde. A 

legislação é clara sobre a descrição do que se deve abordar em cada item da 

bula, as terminologias empregadas, a ordem em que as informações devem 

estar dispostas, bem como as frases obrigatórias (SPINILLO, 2008).  

A bula de um medicamento fitoterápico não difere de forma alguma da 

referente ao medicamento sintético. Ela precisa conter a identificação do 

medicamento, com seu nome comercial ou marca, denominação genérica dos 

princípios ativos, nomenclatura oficial botânica (no caso dos fitoterápicos), 

formas farmacêuticas, vias de administração e apresentações comercializadas. 

Além disso, deve possuir frases de “uso pediátrico e/ou, adulto” em destaque, 

composição, peso, volume líquido ou quantidade de unidades, conforme o 

caso. As informações ao paciente também são obrigatórias e devem ser 

escritas em linguagem apropriada e pode ser na forma de título ou na forma de 

perguntas, contendo as seguintes informações: “Ação do Medicamento”, ou 

“Como este medicamento funciona?”, “Indicações do medicamento” ou “Por 

que este medicamento foi indicado?,” “Riscos do medicamento” ou “Quando 

não devo usar este medicamento?”, “Modo de uso” ou “Como devo usar este 

medicamento?”, “Reações adversas” ou “Quais os males que este 

medicamento pode causar?”, “Conduta em caso de Superdose” ou “O que 

fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só 

vez?”, “Cuidados de conservação e uso” ou “ Onde e como devo guardar este 

medicamento?”.  Já nas informações técnicas aos profissionais de saúde 

devem constar as características farmacológicas, resultados de eficácia, 

indicações, contra-indicações, modo de usar e cuidados de conservação 

depois de aberto, posologia, advertências, uso em idosos, crianças e outros 

grupos de risco, interações medicamentosas, reações adversas, superdose, 

armazenagem e dizeres legais (BRASIL, 2003).  

 Cabe aqui salientar que o registro de medicamentos fitoterápicos possui 

uma série de exigências, ou seja, a ANVISA está ciente de que este tipo de 

medicamento não pode ser considerado apenas um “remédio natural”, sem 
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ações colaterais. De todos os itens colocados na legislação que dispõe sobre o 

registro de medicamento fitoterápico, a segurança de uso e as indicações 

terapêuticas são as que mais chamam a atenção para esse detalhe citado 

acima, pois, segundo a RDC nº 48/04, elas devem ser validadas através de 

uma soma de no mínimo seis pontos, sendo que esses são dados da seguinte 

forma: Três pontos a cada inclusão em obra relacionada no Grupo I, dois 

pontos a cada inclusão em obra relacionada no Grupo II, um ponto a cada 

inclusão em obra relacionada no Grupo III, meio ponto a cada inclusão em 

publicação técnico-científica, brasileira e/ou internacional, não incluídas nos 

Grupos I, II e III, que contenha informações relativas à segurança de uso e às 

indicações terapêuticas propostas. No mínimo 50% da pontuação obtida 

deverão originar-se de estudos em seres humanos. Os grupos são obras 

citadas na Lista de Referências Bibliográficas para avaliação de segurança e 

eficácia de fitoterápicos (BRASIL, 2004). 

Apesar de ser exigido esse registro, sabe-se que hoje não há uma lista 

com os medicamentos fitoterápicos registrados no país. “Além de esse dado 

ser muito dinâmico, com novos medicamentos sendo deferidos diariamente e 

outros saindo do mercado, os bancos de informação da ANVISA são muito 

falhos e não tem condição de dar esta resposta real”, afirma um funcionário da 

ANVISA entrevistado em 2007 para este trabalho. Segundo informou, 

estimava-se que havia na época cerca de 400 fitoterápicos registrados, com 

base em cerca de 60 plantas medicinais, sendo destas, nove nativas. As 

plantas que na época mais possuíam registro no órgão de Vigilância Sanitária 

na forma de seus derivados para obtenção de fitoterápicos eram: Ginkgo 

biloba, Aesculus hippocastanum, Panax ginseng, Senna alexandrina, Peumus 

boldus, Cynara scolymus, Passiflora incarnata, Valeriana officinalis e Arnica 

montana. Mas esses dados não estão numa lista, apenas foram comentados 

pelo entrevistado que, por trabalhar na ANVISA, tem uma real noção dos 

medicamentos fitoterápicos registrados. 

 Como se pode perceber tem-se aí mais uma questão que pede a 

seguinte reflexão: o fato de laboratórios e indústrias desenvolverem um estudo 

sobre a ação do medicamento fitoterápico para que assim possa ser registrado 

na ANVISA remete a pensar que esses registros serão computados para uma 

posterior análise, não só sobre a ação do medicamento em si, mas sua 

embalagem, rotulagem e bula. Porém, sabe-se que não há uma listagem para 
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esse fim, conseqüentemente, a avaliação dos dados levantados para o registro 

do medicamento pode não ser realizada. Dessa forma, há uma possibilidade de 

serem repassados para as mãos dos usuários dos medicamentos, seja 

profissional ou paciente, produtos não condizentes com o preconizado na 

própria legislação publicada pela ANVISA, principalmente no que se refere à 

bula dos mesmos.   

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 ATUAÇÃO PROFISSIONAL FARMACÊUTICA 

 

Em outubro de 2007 foram visitadas 14 farmácias de dispensação 

localizadas no centro de Curitiba. Em todas elas foi feita uma entrevista semi-

estruturada (Anexo 3) com o farmacêutico responsável pelo estabelecimento, o 

qual informou dentre várias perguntas, as plantas medicinais mais dispensadas 

na sua farmácia, na forma de medicamentos fitoterápicos, que foram: ginkgo 

(Ginkgo biloba), castanha-da-índia (Aesculus hippocastanum), isoflavona de 

soja (Glycine max), maracujá (Passiflora incarnata) e alcachofra (Cynara 

scolymus).  

            Os farmacêuticos foram questionados sobre como eles definiam um 

medicamento fitoterápico. Dos 14, 13 não responderam satisfatoriamente a 

pergunta, pois não se referiram ao medicamento fitoterápico como um produto 

que fosse à base exclusiva de drogas vegetais ou associações dessas, sem 

adição de quaisquer substâncias ativas. Apenas sete responderam que era 

elaborado à base de plantas. A outra metade considerou como medicamento 

natural e um citou até mesmo produtos de origem animal como exemplo de 

medicamentos fitoterápicos, deixando claro que não sabia a definição correta. 

Todos também afirmaram que as principais informações que os usuários 

pedem estão relacionadas à indicação terapêutica. Seis informaram que 

perguntas com relação à posologia e como usar também eram freqüentes. Já 

contra indicação e interação com algum outro medicamento não são 

questionadas pelos usuários e apenas três farmacêuticos entrevistados 

afirmaram que procuram dar essa informação mesmo quando não é solicitada.  
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Todos os farmacêuticos entrevistados afirmaram que tomam a iniciativa 

de explicar algo sobre o medicamento fitoterápico, caso não seja feita nenhuma 

pergunta pelo paciente, normalmente com relação ao modo de usar e 

posologia. Apenas um afirmou que procura saber se o paciente está tomando 

alguma outra medicação e se o uso do fitoterápico foi indicação médica, antes 

de dispensar. A maioria deles (10) se queixou de dificuldades na orientação de 

um medicamento seja ele fitoterápico ou sintético, devido ao fato de os próprios 

usuários não disporem de tempo para que seja feita uma orientação 

farmacêutica adequada. Eles afirmaram que a maioria das pessoas, ainda mais 

por estar no centro da cidade, está com pressa e não espera as explicações do 

farmacêutico.  

Outra dificuldade está na falta de confiança que o usuário tem com 

relação a esse profissional. Segundo uma das farmacêuticas entrevistadas, 

alguns pacientes procuram-na querendo comprar um medicamento indicado 

por um amigo para uma determinada doença e muitas vezes o medicamento 

não é indicado para aquilo que o paciente afirma que sente. Ela procura 

informar, então, ao paciente que ele não deve comprá-lo, porém o consumidor 

não aceita sua sugestão e leva o medicamento mesmo assim, ou seja, não há 

confiança por parte dos consumidores na orientação fornecida pelo profissional 

da saúde. Nesse contexto, podem-se avaliar duas situações. Primeiro, o 

paciente, que infelizmente não tem a instrução da importância da função do 

farmacêutico em ajudá-lo transmitindo informações úteis para sua recuperação, 

mesmo sendo direito de aquele receber toda e qualquer informação necessária 

para a utilização e conservação do medicamento (SILVA et al. 2000); ele não 

parece ter consciência disso e na maioria das vezes manifesta pouco interesse 

no que o farmacêutico tem a dizer. Segundo, o farmacêutico, que parece 

esquecer-se de suas responsabilidades frente à correta dispensação de uma 

medicação. Na maioria dos casos, os pacientes, na consulta, prestam mais 

atenção no que o médico fala sobre a doença e o diagnóstico e muitas vezes, a 

orientação que ele dá sobre os medicamentos prescritos não é compreendida 

ou então, é esquecida rapidamente, quando aqueles saem do consultório 

(SILVA et al., 2000). É aí que o farmacêutico mostra uma de suas funções: 

transformar as informações escritas no receituário em informações verbais, que 

possam ser compreendidas pelos pacientes. Dessa forma, eles não só tomarão 

o medicamento, mas saberão por que o tomam, por quanto tempo será 



                                                                                                                                                        25 
                                                                                                                                          
 
necessário e farão isso no horário certo e na dosagem certa para, assim, o 

objetivo do tratamento ser cumprido, promovendo o uso racional do 

medicamento entre os usuários.  

O que acontece, porém, é que na maioria das vezes o paciente é 

atendido por um balconista, e esse muitas vezes não sabe o conceito de 

dispensação e normalmente entrega a medicação sem fazer algumas 

perguntas importantíssimas para evitar prejuízos à saúde do paciente. Assim, a 

“tradição” que se estabeleceu nas farmácias é que esse local é destinado para 

compra de medicamentos e outros produtos, e não um local em que se pode 

haver esclarecimento de dúvidas, explicações sobre a posologia e indicação 

terapêutica etc. É na farmácia que a informação escrita numa receita médica 

torna-se informação verbal através do farmacêutico, e assim se torna muito 

mais fácil de ser compreendida pelo usuário. É dever de o farmacêutico, 

segundo o Código de Ética dessa profissão, “contribuir para a promoção da 

saúde individual e coletiva” (BRASIL, 2004), mas isso nem sempre é realizado. 

Cabe salientar aqui também que na maioria das vezes a população realiza a 

automedicação, ou seja, o paciente não procura um médico para se consultar e 

fazer o diagnóstico, mas por si mesmo, chega à farmácia pedindo um 

medicamento que julga ser o apropriado para o alívio dos seus sintomas. 

Nesse caso, o farmacêutico mais uma vez se torna imprescindível para dar as 

orientações adequadas ao paciente, ele será o único profissional da saúde que 

terá contato com aquele usuário antes que ele se automedique. Como a 

maioria dos medicamentos fitoterápicos é de venda livre (RATES, 2001), cabe 

ao farmacêutico orientar a correta utilização deles, o que se chama 

automedicação responsável (BRASIL, 2001).  

Dos medicamentos fitoterápicos citados nesse trabalho, a castanha-da-

índia, o maracujá e a alcachofra podem sem vendidos sem prescrição médica 

segundo a RE 89/04, ou seja, terão apenas a orientação do farmacêutico sobre 

o correto uso desses produtos. O ginkgo também é citado na lista como de uso 

sob prescrição médica e a isoflavona infelizmente não é citada (BRASIL, 2004).  

Seis farmacêuticos afirmaram que possuem dificuldade na orientação de 

fitomedicamentos porque a literatura é fraca ou de difícil acesso. Algumas 

farmácias não possuem acesso à internet, portanto consultas referentes aos 

medicamentos não são comumente realizadas no ambiente de trabalho. As 

bulas só são fornecidas dentro das embalagens lacradas, ou seja, o 
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farmacêutico não tem acesso a elas. Somente depois de efetuada a compra do 

produto é que o farmacêutico pode abrir a embalagem e assim fornecer 

orientações ao consumidor. Uma farmacêutica afirmou que as bulas diferem de 

um fabricante para outro, mudando concentrações e posologias e isso muitas 

vezes confunde o usuário. Se ela tivesse acesso à bula poderia explicar a ele o 

porquê das diferenças com maior facilidade. Algumas redes de farmácias 

possuem uma distribuidora geral localizada em outro estado. Logo, nas 

farmácias de Curitiba só chegam as caixas com os medicamentos lacrados, 

portanto os farmacêuticos não sabem se os laboratórios mandam para essas 

distribuidoras algum tipo de informação referente aos medicamentos 

fitoterápicos, como bulas ou outra literatura científica fora das caixas dos 

medicamentos. Se isso é feito, não é repassado para eles, dificultando mais 

uma vez o acesso a informação. Aqui é possível observar que esses 

profissionais nem sempre possuem a iniciativa de ir em busca da informação e 

do conhecimento. Muitas vezes as bulas dos fitomedicamentos são 

disponibilizadas nos próprios sites das indústrias e outras podem ser obtidas 

diretamente delas, bastando entrar em contato via e-mail ou telefone. 

 Em outras seis farmácias, os entrevistados não se queixaram de 

dificuldades em encontrar informações sobre fitoterápicos, pois afirmaram que 

a bula contém o que é necessário e que não há dificuldades na interpretação 

da mesma.  Porém todos concordaram que o fato de ela só vir dentro da 

embalagem dificulta uma melhor análise por parte deles. Em outras duas 

farmácias afirmaram que tem pouca dificuldade na orientação porque 

trabalham muito pouco com medicamento fitoterápico, ou então com apenas 

um fabricante e esse normalmente entrega panfletos explicativos que 

normalmente os orienta no momento da dispensação. Algumas embalagens 

desse fabricante disponibilizam, na parte exterior, alguns itens que julgam 

importantes como indicações e posologia, o que, segundo esses dois 

farmacêuticos já é o suficiente.  

 Apesar de os farmacêuticos entrevistados falarem das dificuldades que 

encontram para procurar literaturas apropriadas para medicamentos 

fitoterápicos, atualmente o material que contém informações sobre esse tipo 

específico de medicamento é muito vasto. O que as bulas oferecem, na 

verdade, é pouco comparado com o que já foi descoberto sobre eles. Se elas 

fossem atualizadas e padronizadas, poderia haver realmente um bom 
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embasamento teórico, porém conforme a avaliação feita no presente estudo, 

elas variam em suas indicações, interações medicamentosas, reações 

adversas etc. Por outro lado, conforme será mostrado no próximo tópico, não 

são apenas as bulas que diferem em suas informações; a literatura científica 

também apresenta diferenças com relação a indicações, doses, interações 

medicamentosas e reações adversas. Obviamente que só esse fato não 

justifica o despreparo do farmacêutico frente à dispensação correta, mas 

dificulta principalmente na elaboração da bula pelos laboratórios. 

 

4.2 PLANTAS MEDICINAIS E MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS 

 

 Com base nas entrevistas feitas nas farmácias do Centro de Curitiba-

PR, foram levantadas as cinco plantas medicinais mais dispensadas na forma 

de medicamentos fitoterápicos, que são (Gráfico 1): ginkgo (Ginkgo biloba), 

castanha-da-índia (Aesculus hippocastanum), isoflavona de soja (Glycine max), 

maracujá (Passiflora incarnata) e alcachofra (Cynara scolymus).  
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GRÁFICO 1 – CINCO PLANTAS MEDICINAIS MAIS DISPENSADAS NA FORMA DE 
MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS  
FONTE: A autora (2007) 

 

 Em relação a essas plantas, foram levantados quais os laboratórios e/ou 

indústrias farmacêuticas que comercializavam seus produtos nos locais 

entrevistados, sendo obtidas suas respectivas bulas. A identificação dos 

laboratórios foi preservada. As bulas foram analisadas com relação à legislação 

específica vigente (RDC nº 140/2003).  A RDC estabelece quatro pontos 
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principais, sendo eles: Identificação do Medicamento, Informações ao paciente, 

Informações Técnicas aos profissionais da saúde e Dizeres legais. Cada um 

desses pontos possui requisitos que precisam ser citados na bula e esses 

foram procurados no momento da análise (Anexo 1). 

 Os quatro primeiros quadros citados em cada subitem a seguir se refere 

à comparação das bulas com a literatura científica. A informação “contempla” 

significa que o mesmo dado encontrado no material informativo que 

acompanha o medicamento foi encontrado no material pesquisado. Já a 

informação “não contempla” significa que ou ele não foi citado ou foi diferente 

do encontrado na literatura pesquisada.   

 O ultimo quadro de cada subitem traz a comparação das bulas com a 

legislação vigente. A informação “dados completos” significa que o que foi 

exigido na lei, foi totalmente cumprido pelo laboratório. Já a informação “dados 

incompletos” significa que um ou mais quesitos dentro do tópico não foram 

cumpridos pelo laboratório. Também se julgou importante a análise de um 

quinto ponto que é “Frases Obrigatórias”.  Nas informações ao paciente devem-

se incluir frases de alerta com destaque, sendo elas: “Este medicamento é 

contra-indicado na faixa etária...”, “Informe ao médico ou cirurgião-dentista o 

aparecimento de reações indesejáveis”, “Informe ao seu médico ou cirurgião-

dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento” e “Não use 

medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a 

sua saúde” (para os medicamentos vendidos sob prescrição médica), “Siga 

corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure 

orientação médica ou de seu cirurgião-dentista”, “Não use o medicamento com 

o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do 

medicamento”, “Este medicamento não pode ser partido ou mastigado”, “Todo 

medicamento deve ser mantido fora do alcance de crianças”, “Este 

medicamento, depois de aberto, somente poderá ser consumido em ...dias” 

(para medicamentos que uma vez abertos, sofram redução de sua estabilidade 

antes do final dos seu prazo de validade original). Como nem todas as bulas 

continham as frases obrigatórias achou-se necessário a inclusão de mais esse 

tópico na análise. 
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4.2.1 Ginkgo biloba 

  

 Na amostra analisada, o medicamento fitoterápico mais dispensado é à 

base de ginkgo (Ginkgo biloba). Essa árvore é nativa da Coréia, China e Japão. 

Chega a 40 metros de altura e pode viver 4 mil anos (ALONSO, 2004). Extratos 

de folhas encontram-se na Farmacopéia Chinesa para o tratamento de 

problemas cardiopulmonares, bem como para promoção da longevidade. As 

indicações mais comuns estão relacionadas ao envelhecimento, em particular 

para melhorar a memória e as funções cognitivas, além de auxiliar no 

tratamento de labirintopatias (FORLENZA, 2003). O extrato de Ginkgo biloba 

contém ginkgoflavonas e terpenóides. Entre os últimos, encontram-se os 

bilobalídeos e os ginkgolídeos A, B, C, M e J. A ação combinada dos diferentes 

princípios ativos desse extrato promove um incremento do suprimento 

sanguíneo cerebral pela vasodilataçao e redução de viscosidade do sangue, 

além de reduzir a densidade de radicais livres de oxigênio nos tecidos 

nervosos. Um dos princípios ativos (ginkgolídeo B) possui ação de 

antiagregação plaquetária, ou seja, é um antagonista do fator ativador de 

plaquetas (PAF) (BRUNETON, 2001), que é um biorregulador sintetizado na 

membrana celular de mamíferos em resposta a diversos estímulos (SCHULZ; 

HÄNSEL; TYLER, 2002). Ele é responsável por mediar diversas respostas 

fisiológicas, porém quando produzido em excesso, pode iniciar processos 

fisiopatológicos. Os receptores de PAF já foram detectados em vários tecidos, 

inclusive no cérebro. A periferia de uma área infartada, por exemplo, é um local 

no qual pode haver a ação do PAF, agregando as plaquetas, pois se trata de 

um local de isquemia incompleta que estimula a produção de PAF (SCHULZ; 

HÄNSEL; TYLER, 2002).  
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FIGURA 1 - FOLHAS DE Ginkgo biloba 
FONTE: GARDENING GONE WILD (2008) 
 

 As investigações sobre a ação farmacológica do Ginkgo biloba datam de 

1965, com o Dr Willmar Schwabe (ALONSO, 2004). Cientistas franceses, em 

1980 conseguiram mostrar a interferência do ginkgo no fator de agregação 

plaquetária (PAF), com a sintetização do ginkgolídeo B. Atualmente existem 

diferentes variantes do extrato de Ginkgo como o Egb761 e o Egb LI1379 que 

se diferem por possuir um processo de extração diferente, além da 

composição. Um extrato concentrado e padronizado dessa planta possui 24% 

de flavonóides e 6% de terpenóides (ALONSO, 2004; FORLENZA, 2003; 

ROTBLATT; ZIMENT, 2002; BRUNETON, 2001). Os flavonóides contribuem 

para as propriedades antioxidantes, ou seja, atuam reduzindo os níveis de 

radicais livres, que são moléculas altamente reativas devido à presença de 

elétrons desemparelhados. Assim, estas moléculas, principalmente os 

derivados da rutina, atuam protegendo as células, pois reduzem o fenômeno de 

peroxidação das membranas lipídicas da célula (SCHULZ, HÄNSEL, TYLER, 

2002).  

 A peroxidação lipídica é um processo pelo qual os radicais livres roubam 

elétrons dos lipídeos nas membranas lipídicas, resultando danos na célula e 

aumento nos radicais livres. Ela pode ser iniciada pelas espécies químicas 

reativas do oxigênio, que irão gerar uma cascata peroxilipídica que afeta os 

lipídeos da membrana. A lesão e, eventualmente, a morte celular podem 

resultar da alteração da permeabilidade da membrana ou das reações dos 

produtos da peroxidação lipídica com proteínas (RANG et al., 2003). Essa 
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propriedade antioxidante encontrada nos flavonóides do ginkgo comprova a 

melhor atividade circulatória cerebral de quem dele se utiliza (ALONSO, 2004). 

Uma vez que tanto o PAF quanto os radicais livres apresentam a capacidade 

de desgastar as membranas vasculares, determinando assim um aumento na 

permeabilidade das mesmas, há uma alteração no fluxo cerebral, no 

metabolismo neuronal e na atividade dos neurotransmissores. Dessa forma, a 

utilização do Ginkgo trará benefícios com os flavonóides, que atuarão 

depurando esses radicais livres nocivos ao organismo e com os terpenos, que 

atuarão na inibição do PAF, melhorando assim a atividade circulatória cerebral 

(ALONSO, 2004).  

 Testes clínicos e farmacológicos demonstraram que as várias ações do 

Ginkgo são principalmente na circulação periférica insuficiente devido à 

angiopatia degenerativa e também insuficiência cerebrovascular com sintomas 

de vertigens, dores de cabeça, perda de audição e perda de memória. O 

Ginkgo tem uma estreita relação com drogas nootrópicas, ou seja, agentes que 

atuam no sistema nervoso central e tendem a melhorar o desempenho 

cognitivo principalmente em pacientes diagnosticados com demência 

(demência multinfarto, demência de Alzheimer) (SCHULZ; HÄNSEL; TYLER, 

2002). Os principais sintomas desses pacientes são: tendência ao 

esquecimento, falta de concentração, falta de percepção, debilitação, tontura, 

fadiga rápida, vigor diminuído, perturbações do sono, falta de interesse, 

depressão, dor de cabeça, alterações repentinas de humor, agitação, zumbido, 

ansiedade, perda de audição e desorientação (SCHULZ; HÄNSEL; TYLER, 

2002).     

 Estudos também foram efetuados no sentido de avaliar tratamentos 

eficazes para o controle da asma brônquica, na qual o efeito do extrato de 

Ginkgo biloba foi comprovado (HILLEBRAND; OLIVEIRA, 2004). Acredita-se 

que a sua ação está relacionada com os diterpenos ginkgolídeos, que, como se 

sabe, são antagonsitas potentes do PAF. Esse biorregulador faz com que haja 

uma estimulação para a conversão de fosfolipídios para ácido araquidônico nas 

células, o qual, por sua vez, é metabolizado em prostaglandinas e leucotrienos, 

que são associados à formação de inflamação, que é o principal processo 

fisiopatológico envolvido na asma brônquica (HILLEBRAND; OLIVEIRA, 2004). 

Segundo o estudo, efeitos antagônicos dos ginkgolídeos ao PAF foram 

comprovados em animais e também em humanos, confirmando que os 
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ginkgolideos têm um efeito protetor em várias formas de hiper-resposta das 

vias aéreas, como a broncoconstrição induzida pelo PAF e na hiper-reatividade 

aérea (HILLEBRAND; OLIVEIRA, 2004). Os ginkgolídeos também realizam seu 

efeito antagônico nos movimentos de entrada e saída do cálcio na célula, na 

atividade da GTPase e do ciclo fosfatidil-inositol inibindo assim, vários 

caminhos metabólicos do ácido araquidônico, da ciclooxigenase (COX) e da 

lipooxigenase, que são responsáveis por desencadear o processo inflamatório 

(HILLEBRAND; OLIVEIRA, 2004).  Os ginkgolídeos também evitam a 

acumulação de plaquetas próxima ao músculo brônquico, evitando a libertação 

de mitógenos nas células musculares lisas, que são substâncias que estimulam 

a proliferação celular (CAVAGLIERI; FROLLINI, 2006) e a conseqüente 

hiperplasia brônquica na asma (HILLEBRAND; OLIVEIRA, 2004).    

 Também já foram realizados estudos que comprovam uma ação de 

melhoria na capacidade visual de seres humanos que utilizam Ginkgo. Foi 

administrado uma dose de 80 mg/dia de EGb 761 em 16 pacientes sem 

transtornos visuais aparentes. Houve uma melhoria em 75% dos pacientes 

medida através de métodos de avaliação de campo visual (perímetro 

quantitativo computadorizado) no que diz respeito à capacidade de leitura, na 

visão colorida e na memória visual. Também já foram realizados estudos com 

pacientes que sofriam de degeneração macular senil, glaucoma crônico de 

ângulo aberto e retinopatias diabéticas. Em todos eles houve a administração 

da mesma dose citada anteriormente e foram comprovadas, através do método 

de perímetro quantitativo computadorizado, melhoras significativas (ALONSO, 

2004).  

 Nas farmácias pesquisadas trabalhava-se com sete laboratórios 

diferentes que produziam o medicamento fitoterápico à base de Ginkgo. Foram 

solicitadas aos laboratórios suas respectivas bulas e apenas quatro 

laboratórios forneceram. Portanto, foram analisadas quatro bulas de 

medicamentos fitoterápicos à base de Ginkgo biloba. 

 Ao analisar o conteúdo científico das quatro bulas puderam-se elaborar 

quadros comparativos relacionando o que é citado na bula dos medicamentos 

com o que e é comprovado cientificamente.  
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QUADRO 1 - DADOS DA LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE À AÇÃO DO 
MEDICAMENTO/ INDICAÇÕES DO EXTRATO DE Ginkgo biloba L. X DADOS DA BULA DO 
PRODUTO A BASE DO EXTRATO DA MESMA PLANTA.  
FONTE: A autora (2009) 
 

 Das bulas analisadas, no quesito “indicações”, a referente ao laboratório 

D foi a menos completa. As outras citaram exatamente as mesmas ações e 

não citaram as ações farmacológicas já evidenciadas em estudos como a ação 

oftalmológica e no sistema respiratório inferior (asma brônquica). A bula do 

laboratório A dispôs as indicações em forma de tópicos, sem nenhuma 

explicação a mais sobre o porquê da ação desse medicamento fitoterápico, 

além de não apresentar as informações técnicas. Dessa forma, nenhum 

detalhamento é disponibilizado ao profissional da saúde, que seria o maior 

interessado nessas informações. Já os laboratórios B e C apresentam tanto 

nas informações ao paciente, como nas informações técnicas um texto 

explicativo sobre a ação do Ginkgo. No primeiro tópico de informação da bula 

B, o texto é mais breve e menos prolixo. Já no segundo tópico, tem-se um 

melhor detalhamento da ação desse medicamento, apresentando termos 

técnicos próprios para o profissional da saúde. Já a bula C apresenta o mesmo 

texto tanto nas informações ao paciente como nas informações técnicas, porém 

Ação do 
medicamento/Indicações 

Laboratório 
A 

Laboratório 
B 

Laboratório C Laboratório D 

Atividade circulatória, 
antiagregante e 

antioxidante (CUNHA et al., 
2007; ALONSO, 2004; 

FETROW; ÁVILA, 2000) 

 
Contempla 

 
Contempla 

 
Contempla 

 
Contempla 

Memória (CUNHA et al., 
2007; ALONSO, 2004;) 

Contempla Contempla Contempla Não contempla 

Demência Senil (ALONSO, 
2004; SHULZ; HÄNSEL; 

TYLER, 2002) 

Contempla Contempla Contempla Não contempla 

Área Oftalmológica 
(CUNHA et al., 2007, 

ALONSO, 2004) 

Não 
contempla 

Não 
contempla 

Não 
contempla 

Não contempla 

Área auditiva (ALONSO, 
2004; FETROW; ÁVILA, 

2000) 

Contempla Contempla Contempla Não contempla 

Atividade sobre 
Neurotransmissores 
(CUNHA et al., 2007; 

ALONSO, 2004) 

 
Contempla 

 
Contempla 

 
Contempla 

 
Contempla 

Aparelho respiratório  
(ALONSO, 2004; FETROW; 

AVILA, 2000) 

Não 
contempla 

Não 
contempla 

Não 
contempla 

Não  
Contempla 



                                                                                                                                                        34 
                                                                                                                                          
 
nessa última inclui as características farmacológicas (Farmacocinética e 

Farmacodinâmica) do medicamento em questão. 

 Com relação à posologia, todas as bulas dos laboratórios analisados 

foram completas, como revela o quadro comparativo 2: 

QUADRO 2 - DADOS DA LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE À POSOLOGIA X DADOS 
DA BULA DO PRODUTO A BASE DO EXTRATO DE Ginkgo biloba L. 
FONTE: A autora (2009) 
 
 Segundo Alonso (2004) e Schulz, Hänsel e Tyler (2001) a dose diária 

total recomendada é de 120-240mg de extrato vegetal seco, tomada em 2 ou 3 

doses separadas. Já Fetrow e Avila (2000) sugerem dosagens diferentes de 

acordo com o tipo de doença apresentada. No caso de síndromes de 

demência, a dose deveria ser entre 120-240mg/dia e para doença arterial 

periférica, vertigem e tinido a dose deveria ser menor, entre 120-160mg/dia 

(FETROW; ÁVILA, 2000). Já Bruneton (2001) afirma que para as síndromes de 

demência, a dose deve ser de 120-160mg/dia (BRUNETON, 2001). Para o 

tratamento de demência é recomendado um programa de no mínimo oito 

semanas e logo após é importante que o paciente seja submetido a uma nova 

análise para dar continuidade à terapia (ALONSO, 2004). A maioria dos 

estudos clínicos demostraram eficácia quando empregaram doses em torno de 

120 a 160mg/dia (ALONSO, 2004), independente da doença. A posologia nas 

Posologia Laboratório 
A 

Laboratório 
B 

Laboratório 
C 

Laboratório D 

Entre 120-240mg/dia, 
em 2-3 doses – Via 
Oral (ALONSO, 2004; 
ROTBLATT; ZIMENT, 

2002; SCHULZ; 
HÄNSEL; TYLER, 2001) 

 
Contempla 

 
Contempla 

 
Contempla 

 
Contempla 

120-240mg/dia (via 
oral) em 2-3 doses 
para síndromes de 

demência (CUNHA et 
al., 2007; FETROW; 

ÁVILA, 2000) 

Contempla Contempla Contempla Contempla 

120-160mg/dia (via 
oral) em 2-3 doses 

para a doença arterial 
periférica, vertigem e 

tinido (FETROW; 
ÁVILA, 2000) 

Contempla Contempla Contempla Contempla 

120-160mg/dia (via 
oral) em 2-3 doses 
para síndromes de 

demência 
(BRUNETON, 2001) 

Contempla Contempla Contempla Contempla 
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bulas foi avaliada com base nisso. Nenhuma bula classificou a dosagem por 

tipos de doença, mas no quadro foi considerado que ela contempla o que diz 

na literatura porque a faixa de dose diária que demonstrou mais eficácia 

segundo Alonso (2004) era a mesma citada nas bulas.   

  A bula A apresenta três tipos diferentes de apresentação: comprimidos 

com 40mg, com 80mg e com 120mg de extrato seco. Para o primeiro, é 

sugerida a ingestão de um comprimido, três vezes ao dia ou dois comprimidos 

duas vezes ao dia, chegando ao total de 120-160mg/dia de extrato seco, que 

estaria de acordo com o estudo realizado. Para a segunda forma de 

apresentação (80mg), sugere-se a ingestão de um comprimido, duas vezes ao 

dia, totalizando 160mg de extrato seco. Já para a última forma (120mg), 

recomenda-se um comprimido uma vez ao dia. Essas duas últimas formas de 

apresentação também estão coerentes com a literatura pesquisada. A forma de 

apresentação do laboratório B é em forma de cápsulas que apresentam 20mg 

de extrato seco de Ginkgo e a posologia, segundo a bula, indica a ingestão de 

duas cápsulas três vezes ao dia, ou seja, 120mg/dia, que está de acordo com 

os estudos citados. 

 O laboratório C apresenta duas formas de apresentação: dois blisters 

com dez unidades em cada e três blisters com a mesma quantidade do 

primeiro, sendo que cada comprimido contém 80mg de extrato seco. A 

posologia sugere a ingestão de um comprimido duas vezes ao dia, ou seja, 

160mg/dia, contemplando os estudos realizados. 

 O último laboratório possui em cada cápsula 80mg de extrato seco e 

recomenda-se a ingestão de uma cápsula duas vezes ao dia, ou seja, sua 

informação é igual ao do laboratório C, estando de acordo com a literatura 

cientifica levantada. 

 

 Os efeitos adversos e contra indicações observados em estudos podem 

ser observados no próximo quadro: 
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QUADRO 3 - LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE AOS EFEITOS ADVERSOS E 
CONTRAINDICAÇÕES DE Ginkgo biloba L. X DADOS OBTIDOS NAS BULAS DOS 
PRODUTOS À BASE DO EXTRATO DA PLANTA . 
FONTE: A autora (2009) 
 
 

 De modo geral, os extratos de Ginkgo biloba são muito bem tolerados 

(CUNHA et al., 2007; ROTBLATT; ZIMENT, 2002). Foram feitos 44 estudos 

com duplo cego, nas quais 9772 pacientes participaram. O extrato 

estandardizado de G. biloba, em doses de 120mg diários demonstraram 

excelente tolerabilidade, sendo muito escassos os efeitos adversos observados 

(ALONSO, 2004). Os mais comuns foram náuseas, vômitos, insônia, 

hipotensão arterial passageira, que foram citados por todas as bulas 

Efeitos 

adversos/Contra 

indicações 

Laboratório 

A 

Laboratório 

B 

Laboratório 

C 

Laboratório 

D 

Superdose: 
náuseas, vômitos, 

inquietação, diarréia 
e hematomas 

subdurais uni ou 
bilaterais. (CUNHA 

et. al., 2007; ALONSO, 
2004; FETROW; 

ÁVILA, 2000) 

 

 

Contempla 

 

 

Contempla 

 

 

Contempla 

 

 

Contempla 

Não usar em 
mulheres grávidas 
ou em período de 

lactação e crianças 
(ALONSO, 2004; 

ROTBLATT; ZIMENT, 
2002) 

 

 

Contempla 

 

 

Contempla 

 

 

Contempla 

 

 

Contempla 

Cefaléia, insônia, 
hipotensão arterial 
passageira (CUNHA 
et. al., 2007; SHULZ, 

HÄNSEL; TYLER, 
2001; FETROW; 

ÁVILA, 2000) 

 

Contempla  

 

Contempla  

 

Contempla  

 

Contempla  

Reações alérgicas 
cutâneas (CUNHA et. 

al., 2007; SHULZ, 
HÄNSEL; TYLER, 
2001; FETROW; 

ÁVILA, 2000) 

 

Não 

contempla 

 

Contempla  

 

Contempla  

 

Contempla 

 
Hemorragias 

(SHULZ; HÄNSEL; 
TYLER, 2001;  

FETROW, ÁVILA, 
2000)  

 

 

Não 

contempla 

 

Contempla  

 

Contempla  

 

Não 

contempla 



                                                                                                                                                        37 
                                                                                                                                          
 
analisadas. Segundo Schulz, Hänsel e Tyler (2001), o Ginkgo também pode 

provocar desarranjo gástrico leve, dor de cabeça ou reações alérgicas 

cutâneas (SCHULZ; HÄNSEL; TYLER, 2001). 

 As reações adversas representaram em torno de 4,4% dos casos 

estudados. Em nenhum momento foi necessário suspender a medicação. Os 

parâmetros hematológicos não apresentaram modificações com o seu uso, 

apenas em pacientes que tomavam glicosídeos cardiotônicos ou antidiabéticos 

orais, devido à interação medicamentosa (ALONSO, 2004). Também já foi 

relatada a hemorragia subaracnóide em pacientes que tomaram Ginkgo por 

longos períodos associada com a administração de acido acetilsalicílico 

(CUNHA et al., 2007; SCHULZ, HANSEL; TYLER, 2001). 

 Em caso de superdose, foram relatados sintomas como diarréia, 

náuseas, vômitos e inquietação. Na Alemanha, foram testados extratos 

estandardizados injetáveis e foram relatadas algumas reações adversas como 

flebites, transtornos circulatórios, reações alérgicas e choque anafilático 

(ALONSO, 2004). Também recomenda-se não usar este medicamento em 

mulheres grávidas ou em período de lactação e crianças (ALONSO, 2004; 

ROTBLATT;ZIMENT, 2002).  

 A seguir, o quadro comparativo referente às interações 

medicamentosas:                                                                                       

          CONTINUA 

QUADRO 4 - LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE ÀS INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS DE Ginkgo biloba L. X DADOS OBTIDOS NAS BULAS DOS PRODUTOS 
À BASE DO EXTRATO DA PLANTA 
FONTE: A autora (2009) 

Interações 

Medicamentosas 

Laboratório A Laboratório B Laboratório C Laboratório D 

Com drogas 
anticoagulantes 
(ALEXANDRE; 

BAGATINI; SIMÕES, 
2008; CHAVEZ, 

JORDAN, CHAVEZ, 
2006; ALONSO, 2004; 

FETROW; ÁVILA, 
2000) 

 
 
 

Não 
contempla 

 
 
 

Contempla  

 
 
 

Contempla 

 
 
 

Não 
contempla 

Com drogas 
inibitórias da MAO 

(ALONSO, 2004) 

 
Não 

contempla 

 
Não 

contempla 

 
Não 

contempla 

 
Não 

contempla 
Com papaverina -

injeção intravenosa 
(ALONSO, 2004) 

 
Não 

contempla 

 
Não 

contempla 

 
Não 

contempla 

 
Não 

contempla 
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          CONCLUSÃO 

QUADRO 4 - LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE ÀS INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS DE Ginkgo biloba L. X DADOS OBTIDOS NAS BULAS DOS PRODUTOS 
À BASE DO EXTRATO DA PLANTA 
FONTE: A autora (2009) 
 

 O quadro acima foi montado de acordo com as literaturas de Alexandre, 

Bagatini e Simões (2008), Cunha et al (2007), Nicoletti et al.(2007), Chavez, 

Jordan, Chavez (2006), Alonso (2004) e Yin, Tomlinson e Chow (2003). De 

acordo com o que relataram, há interações medicamentosas de diversas 

drogas com o Ginkgo. Porém, existem autores que consideram o estudo das 

Com diuréticos 
tiazídicos e 
trazodona 

(ansiolítico) 
(ALONSO, 2004; 

ROTBLATT; 
ZIMENT, 2002) 

 
 

Não 
contempla 

 
 

Contempla 

 
 

Não 
contempla 

 
 

Não 
contempla 

Com Clopidogrel  
(NICOLETTI et al., 

2007) 

Não 
contempla 

Não contempla Não 
contempla 

Não 
contempla 

Com 
antiinflamatórios 
não esteroidais 

como ibuprofeno 
ou naproxeno  

(NICOLETTI et al., 
2007; CHAVEZ, 

JORDAN, 
CHAVEZ, 2006) 

 
 
 

Não 
contempla 

 
 
 

Não contempla 

 
 
 

Não 
contempla 

 
 
 

Não 
contempla 

Com Ferritoína  
(NICOLETTI et al., 

2007) 

Não 
contempla 

Não contempla Não 
contempla 

Não 
contempla 

Com sertralina 
(NICOLETTI et al., 

2007) 

Não 
contempla 

Não contempla Não 
contempla 

Não 
contempla 

Com Sildenafil e 
intensificação de 

reações 
adversas do 
fluorouracil e 
ciclosporinas 

(NICOLETTI et al., 
2007) 

 
 

Não 
contempla 

 
 

Não contempla 

 
 

Não 
contempla 

 
 

Não 
contempla 

Com Alimentos 
que contenham 

tiramina 
(NICOLETTI et al., 

2007) 

 
Não 

contempla 

 
Não contempla 

 
Não 

contempla 

 
Não 

contempla 

Com omeprazol 
(YIN, 

TOMLINSON, 
CHOW, 2003)  

 
Não 

contempla 

 
Não contempla 

 
Não 

contempla 

 
Não 

contempla 



                                                                                                                                                        39 
                                                                                                                                          
 
interações medicamentosas do extrato de Ginkgo pouco conclusivo e ainda 

alguns sendo contraditórios, como Shulz, Hänsel e Tyler (2001). Eles chegam a 

afirmar que esse tipo de medicamento não possui interações conhecidas com 

outras drogas (SCHULZ; HÄNSEL; TYLER, 2001). 

 O ponto mais contraditório na análise das bulas, sem dúvida, é com 

relação às interações medicamentosas. As bulas dos laboratórios B e C 

afirmam que há interações, enquanto a dos laboratórios A e D afirmam que não 

há qualquer problema de interação. Pelo exposto fica bem esclarecida a 

questão levantada num momento anterior no qual se falava sobre a falta de 

análise da bula dos medicamentos fitoterápicos registrados por parte do órgão 

competente. Afinal, se é exigido tanto para que o medicamento seja de fato 

aprovado legalmente, deveria ser analisado também o teor das bulas emitidas 

pelos laboratórios a fim de não permitir que conteúdos tão incompletos 

chegassem até a população usuária dessa medicação.    

 A literatura científica comprova a existência de interações 

medicamentosas com anticoagulantes orais e antiplaquetários (ALEXANDRE; 

BAGATINI; SIMÕES, 2008; CHAVEZ; JORDAN; CHAVEZ, 2006) como a 

varfarina e heparina, acido acetilsalicilico e clopidogrel, além de 

antiinflamatórios não esteroidais como ibuprofeno ou naproxeno, aumentando 

assim o risco de sangramentos (NICOLETTI et al., 2007; CHAVEZ; JORDAN; 

CHAVEZ, 2006). Porém, em um estudo citado por Cunha et al. (2007) parece 

não haver interferência na administração conjunta de Ginkgo e varfarina, 

embora dois outros artigos também citados por eles sugiram a suspensão da 

administração de Ginkgo antes de uma cirurgia (CUNHA et al., 2007). O uso 

de Ginkgo biloba pode diminuir a ação de anticonvulsivantes, como a ferritoína 

e, em presença de antidepressivos como a sertralina (inibidor seletivo da 

recaptação de serotonina) e inibidores da monoamino oxidase, intensifica a 

ação farmacológica destas drogas e, também dos efeitos colaterais como 

cefaléia, tremores e surtos maníacos (NICOLETTI et al., 2007). O uso 

concomitante com sertralina pode desencadear aumento de batimentos 

cardíacos, sudorese intensificada, agitação, rigidez muscular e hipertemia. 

Alguns estudos também afirmam que o Ginkgo poderá afetar os níveis do 

açúcar no sangue e de insulina (NICOLETTI et al., 2007), o que faz com que o 

paciente precise tomar vários cuidados, bem como o médico deve estar alerta 

com relação à saúde do paciente que utiliza esse tipo de medicação. O Ginkgo, 
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teoricamente, também pode intensificar a ação de drogas usadas para 

disfunção erétil como sildenafil, os efeitos colaterais do fluorouracil e a 

toxicidade renal das ciclosporinas (NICOLETTI et al., 2007).  

 Doses elevadas de Ginkgo biloba poderão elevar a pressão sanguinea 

quando administrado com alimentos (com elevados níveis de proteínas ou em 

conservas) que tenham tiramina (NICOLETTI et al., 2007). Também já foram 

realizados estudos que comprovaram a interação entre o Ginkgo e o 

omeprazol, em especial o ginkgolideo do extrato EGb761, com o substrato da 

isoenzima CYP2C19 do fígado (omeprazol). Essa interação provocou a 

indução da enzima hepática e também inibiu a excreção urinária da 5-hidroxi-

omeprazol. Dessa forma, foi possível, segundo o estudo, constatar que essa 

interação medicamentosa pode influenciar tanto a via hepática como a renal 

(YIN; TOMLINSON; CHOW, 2003). 

 Ora baseado em testes de laboratório, ora com humanos, alguns 

estudos afirmam que o uso de Ginkgo diminui a pressão arterial, embora haja 

relatos da elevação dela em indivíduos que estavam tomando diurético à base 

de tiazida. Teoricamente se afirma também que doses altas de Ginkgo biloba 

poderão reduzir a fertilidade em homens e mulheres (NICOLETTI et al., 2007).  

 Aqui chama a atenção a literatura específica para esse assunto que, 

apesar de vasta, é por vezes contraditória. Assim é a ciência, um convite a 

dúvida. Algumas proposições que hoje podem estar absolutamente certas 

podem entrar em processo de correção assim que for encontrada uma 

evidência mais adequada (MINARÉ, 2002) e isso foi notado na pesquisa de 

literatura sobre o Ginkgo. A partir da análise das bulas com a legislação vigente 

foi construído o quadro a seguir: 
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QUADRO 5 – ANÁLISE DE BULAS DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS A BASE DE 
Ginkgo biloba L., GINKGOACEAE DE ACORDO COM O EXIGIDO PELA RDC Nº 140, DE 29 
DE MAIO DE 2003 
 FONTE: A autora (2007) 
  

 Observa-se pelo quadro que o laboratório A não apresentou os dados 

completos na identificação do medicamento. Essa classificação foi dada porque 

ele não especificou a via de administração do medicamento, item obrigatório na 

legislação vigente. Com relação às informações ao paciente, ficam muito a 

desejar. Não é colocada a ação do medicamento, muito menos as indicações, 

riscos, modo de uso, reações adversas e conduta em caso de superdose. Nas 

informações técnicas, esses itens são contemplados, porém de forma 

superficial e simplificada. A bula não apresenta os dizeres legais obrigatórios, 

muito menos todas as frases obrigatórias. 

 No que diz respeito às interações medicamentosas, a bula do laboratório 

A diz que não há casos descritos, podendo haver administração concomitante 

de agentes antianginosos, uricosúricos, hipoglicemiantes orais, 

anticoagulantes, sem risco de modificar os efeitos desses agentes. 

 Já a bula do laboratório B não apresenta os dizeres legais obrigatórios 

pela legislação muito menos as frases obrigatórias, além de faltarem 

informações como o tempo médio de ação do medicamento. As informações ao 

paciente se apresentam em letra de tamanho acessível ao leitor, porém a 

linguagem não é de fácil compreensão ao paciente.  

 Algo que se deve salientar é que a bula do laboratório B afirma que 

existem interações medicamentosas com o extrato de Ginkgo que podem 

potencializar a ação de agentes antitrombóticos e aumentar o risco de 

hemorragia intracerebral. Também afirma que ele não pode ser ingerido com o 

diurético tiazida, pois pode provocar, após uma semana, aumento da pressão 

sanguínea. Ele também não pode, segundo a bula, ser associado à trazodona. 

As características farmacológicas das informações técnicas desta bula eram as 

 Laboratório A Laboratório B Laboratório C Laboratório D 
Identificação 

do 
medicamento 

Dados 
incompletos 

Dados 
incompletos 

Dados 
completos 

Dados 
completos 

Informações 
ao Paciente 

Dados 
incompletos 

Dados 
incompletos 

Dados 
completos 

Dados 
incompletos 

Informações 
técnicas 

Dados 
incompletos 

Dados 
completos 

Dados 
completos 

Dados 
incompletos 

Dizeres legais Não apresenta Não apresenta Dados 
completos 

Dados 
incompletos 

Frases 
obrigatórias 

Dados 
incompletos 

Não apresenta Dados 
completos 

Dados 
completos 
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únicas que estavam adequadas com o que é exigido pela ANVISA. O texto 

estava coerente e bem explicativo. Neste tópico observa-se aqui uma grande 

contradição entre as informações dos laboratórios A e B. 

 A bula do laboratório C foi a que se mostrou mais completa. Continha 

todos os dizeres legais, frases obrigatórias, usava uma linguagem acessível ao 

paciente e continha várias informações técnicas úteis ao profissional 

farmacêutico, entre elas, as interações medicamentosas. Estas foram 

semelhantes às descritas na bula do laboratório B e acrescentando a interação 

com o acido acetilsalicílico, que pode causar hifema espontâneo (hemorragia 

em câmara anterior do olho). 

 A última bula apresentada no quadro 5 apresentou falhas nos dizeres 

legais e nas informações tanto ao paciente, como ao profissional de saúde. O 

tamanho da letra dificultava a leitura, nem todas as frases obrigatórias tinham 

destaque no texto e as informações ao paciente não eram separadas em itens, 

como pede na legislação vigente. Essa bula, assim como a do laboratório A, 

afirma que não há interações medicamentosas. 

 

4.2.2 Aesculus hippocastanum L. 

  

 O segundo medicamento fitoterápico mais citado nesse estudo é à base 

de castanha-da-índia (Aesculus hippocastanum L.). Essa árvore pertence à 

família das Hippocastanáceas que podem alcançar 20-30m de altura. As folhas 

dividem-se em 5 a 7 folíolos dentados de maneira desigual. Ela é originária do 

Cáucaso, mais especificamente do norte da Grécia e também no Norte da Índia 

(CUNHA et al., 2007) e se adapta bem em climas temperados. As sementes 

secas da castanha-da-índia em extrato hidroalcoolico contêm cerca de 20% de 

glicosídeos triterpênicos calculados como escina anidra. A casca e as folhas 

também já foram mencionadas como partes a serem empregadas 

medicinalmente, mas as sementes são as mais reconhecidas pela maioria das 

farmacopéias (ALONSO, 2004).   
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FIGURA 2 – SEMENTES DE Aesculus hippocastanum 
FONTE: UBC BOTANICAL GARDEN (2008) 
 
  

 No pericarpo das sementes é possível detectar a presença de saponinas 

como β-escina, afrodescina, argirescina e criptoescina, bem como taninos, 

pectina, leucoantocianina, potássio, óleos essenciais, cálcio e fósforo 

(ALONSO, 2004). As saponinas são as responsáveis pelo sabor azedo e 

amargo. A β-escina é a principal saponina triterpenóide e por hidrólise produz: 

ácido glucurônico, ácido tíglico, ácido acético, duas moléculas de glucose e 

uma genina denominada protoescigenina. Já nos cotilédones é possível 

detectar derivados flavônicos, 10% de saponinas triterpênicas e aminoácidos: 

adenina, adenosina, guanina, lisina e triptofano (ALONSO, 2004).   

 A escina é considerada o principal constituinte ativo do extrato de 

castanha-da-índia. Sua biodisponibilidade via oral é menor que 1% comparada 

com a administração intravenosa e a meia vida de absorção é de 

aproximadamente 1 hora, enquanto que a meia vida de eliminação é de 

aproximadamente 20 horas. Os níveis plasmáticos obtidos em estudos variam 

de 2-3h após a ingestão de cápsulas de 50mg (SCHULZ; HÄNSEL; TYLER, 

2002). 

 Já foi comprovada em diferentes modelos experimentais a atividade 

antiinflamatória (CUNHA et al., 2007;  ALONSO, 2004; BRUNETON, 2001; 

FETROW; ÁVILA, 2000) e antiedematosa (CUNHA et al., 2007; ALONSO, 

2004; SCHULZ, HÄNSEL, TYLER, 2002;  BRUNETON, 2001) das sementes da 

castanha-da-índia, além de serem adequadas para o tratamento de 

insuficiência venosa crônica (ALONSO, 2004;  SCHULZ; HÄNSEL; TYLER, 

2002;  BRUNETON, 2001) e de crises hemorroidais (ALONSO, 2004; 

BRUNETON, 2001). Sua utilidade também é vista em casos de pisaduras, 



                                                                                                                                                        44 
                                                                                                                                          
 
fragilidade capilar cutânea (equimoses, petéquias), assim como manifestações 

subjetivas da insuficiência venosa, como pernas pesadas (BRUNETON, 2001). 

A terapia com castanha-da-índia também se mostrou efetiva em casos de 

varizes, flebites e aumento da próstata (FETROE;ÁVILA, 2000) 

 Estudos em um modelo animal (edema de pata de rato) mostraram que 

o extrato de castanha-da-índia foi 100 vezes mais ativo do que o mesmo 

extrato sem a escina. A partir daí, foi confirmado que essa substância é 

responsável pelas propriedades antiexsudantes, seja em edemas inflamatórios 

ou em edemas relacionados à estase (parada do fluxo sanguíneo) (SCHULZ; 

HANSEL; TYLER, 2002). Seu efeito é bem duradouro, observando-se uma 

persistência de vários dias após a administração endovenosa de 0,5mg/k em 

ratos (ALONSO, 2004).  

 Já o efeito antiinflamatório é devido aos constituintes esteroidais 

isolados posteriormente, tais como o estigmasterol e o α-espinasterol. A 

atividade antiinflamatória, segundo estudos, estaria vinculada a um mecanismo 

misto: por um lado sobre a via do complemento e por outro sobre a inibição de 

produtos derivados da via do acido araquidônico (ALONSO, 2004).  

 Em estudos sobre veias isoladas, a escina demonstrou-se uma 

estimulante do tônus venoso, acompanhada de uma ação antirradicalar 

(antioxidante) e de uma ação a nível dos capilares, aumentando a resistência e 

diminuindo a permeabilidade (BRUNETON, 2001). O aumento na tonicidade do 

vaso não é bloqueado pela fentolamina, que é um antagonista não seletivo dos 

receptores α-adrenergicos (RANG et al., 2003). Nos seres humanos, essa 

substância provoca queda da pressão arterial devido ao bloqueio da 

vasoconstrição mediada pelos receptores α (RANG et al., 2003). O fato da 

fentolamina não bloquear a estimulação do tônus venoso provocado pela 

escina faz com que se chegue à conclusão de que o efeito não é mediado por 

receptores α-adrenérgicos (CUNHA et al., 2007), comprovando a ação da 

escina como estimulante de tônus venoso.  

 As farmácias pesquisadas trabalhavam com três laboratórios que 

produziam a castanha-da-índia e os três forneceram suas respectivas bulas. Ao 

avaliar os dados das bulas com o conhecimento obtido na literatura científica 

foi possível montar o quadro comparativo que se segue. Das bulas analisadas, 

a bula do laboratório A não citou a ação antiinflamatória e de alívio nas crises 

hemorroidais. O laboratório B não citou a ação para tratamento sintomático de 
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crises hemorroidais, já o laboratório C citou todas as ações encontradas na 

literatura pesquisada. 

QUADRO 6 - DADOS DA LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE À AÇÃO DO 
MEDICAMENTO/ INDICAÇÕES DO EXTRATO DE Aesculus hippocastanum L. X DADOS DA 
BULA DO PRODUTO A BASE DO EXTRATO DA MESMA PLANTA  
FONTE: A autora (2009)  
  

Quanto à posologia, pôde-se montar o quadro que se segue: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
QUADRO 7 - DADOS DA LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE À POSOLOGIA DE 
Aesculus hippocastanum L. X DADOS DA BULA DO PRODUTO A BASE DO EXTRATO DA 
MESMA PLANTA 
FONTE: A autora (2009) 
 
 Segundo Alonso (2004), na posologia da castanha-da-índia deve-se 

administrar 250-312,5mg duas vezes ao dia, contendo 16-20% de saponinas 

Ação do 

medicamento/Indicações 

Laboratório A Laboratório B Laboratório C 

Potencial antiedematoso 
(CUNHA et al., 2007; 

ALONSO, 2004; SCHULZ, 
HÄNSEL, TYLER, 2002;  

BRUNETON, 2001) 

 
 

Contempla 

 
 

Contempla 

 
 

Contempla 

Antiinflamatório (CUNHA et 
al., 2007;  ALONSO, 2004;  

BRUNETON, 2001; 
FETROW, ÁVILA, 2000) 

 
Não contempla 

 
Contempla 

 
Contempla 

Insuficiencia Venosa 
Crônica (ALONSO, 2004; 

SCHULZ; HÄNSEL; TYLER, 
2002;  BRUNETON, 2001) 

 
Contempla 

 
Contempla 

 
Contempla 

Crises hemorroidais 
(ALONSO, 2004; 

BRUNETON, 2001) 

 
Não contempla 

 
Não contempla 

 
Contempla 

Varizes  
(FETROW; AVILA, 2000) 

Contempla  Não contempla Contempla 

Flebite, aumento da 
próstata, pisaduras, 

fragilidade capilar cutânea 
(BRUNETON, 2001; 

FETROW;AVILA, 2000) 

Não contempla Não contempla Não contempla 

Posologia Laboratório A Laboratório B Laboratório C 
250-312,5 mg, 
2 vezes ao dia 

(ALONSO, 
2004) 

 
Não 

Contempla 

 
Não 

Contempla 

 
Contempla 

250-313mg, 2 
vezes ao dia 
(CUNHA et al., 
2007, SCHULZ, 

HÄNSEL, 
TYLER, 2002; 

FETROW, 
ÁVILA 2000) 

 
 
 

Não 
Contempla 

 
 
 

Não 
Contempla 

 
 

Contempla 
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triterpênicas calculadas em escina, o que equivale a 100-125mg de escina por 

dia. Também podem ser apresentadas com 50mg de escina por tablete ou 

cápsula (ALONSO, 2004). Cunha et al. (2007), Schulz, Hänsel e Tyler (2002) 

afirmam que a dose a ser administrada deve ser de 250-313 mg ingeridas duas 

vezes ao dia, uma variação de 0,5mg a mais do que o constatado por Alonso 

(2004). Fetrow e Ávila (2000) afirmam que já foram testadas clinicamente em 

seres humanos doses na faixa de 100 a 150mg de escina administradas 

diariamente, divididas em duas doses, mas não diz se a dose de 150mg é 

considerada uma superdosagem ou se possui algum efeito colateral caso seja 

ingerida essa quantidade.  

 O laboratório A afirma que cada comprimido contém 20mg de 

glicosídeos triterpêrnicos calculados como escina e recomenda a ingestão de 

um comprimido três vezes ao dia, ou seja, 60mg/dia de escina. O laboratório B 

informa que cada comprimido equivale a 30,6mg de escina e pede para ser 

administrado 1 comprimido duas vezes ao dia, ou seja, 61,2mg/dia. O 

laboratório C possui em cada cápsula 19,5mg de escina e sugere a ingestão de 

uma a duas cápsulas, três vezes ao dia. Se forem ingeridas duas cápsulas, três 

vezes ao dia, chegar-se-á a um total de 117mg/dia. Conforme a literatura 

científica levantada, os laboratórios A e B não estão de acordo, pois todos 

tiveram uma menor dose de escina/dia (60mg/dia e 61,2mg/dia, 

respectivamente) comparada com os estudos encontrados para esse trabalho. 

Porém, se o paciente optar por utilizar a recomendação do laboratório C e 

ingerir duas cápsulas três vezes ao dia, a quantidade de escina será 

117mg/dia, quantia condizente com a faixa preconizada pelos autores (100-

150mg/dia). 

 Sobre os efeitos adversos e contra-indicações da castanha-da-índia, 

segundo estudos do Centro de Informação Toxicológico da Suíça, num período 

de 28 anos (1966-1994) só foram registrados três casos de alergia à castanha-

da-Índia, dos quais resultaram em choque anafilático, ou seja, as doses 

normais de castanha-da-Índia são geralmente bem toleradas. O sabor amargo 

das sementes se deve aos saponosídios triterpênicos, os quais também podem 

ser irritantes gástricos (ALONSO, 2004). A escina, em doses muito elevadas 

tem sido reportada como o principio ativo responsável por casos de nefropatia 

observados na década de 70. A administração intramuscular de preparados da 

castanha-da-índia em pacientes, principalmente no Japão, tem mostrado 
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diferentes graus de dano hepático e na condição da medula óssea. Também já 

foram reportados casos de choque, urticária, náuseas e vômitos (FETROW; 

ÁVILA, 2000). Em forma de pomada, a escina pode provocar irritação dérmica, 

mas como no extrato da castanha-da-índia já foi comprovado seu efeito 

antiinflamatório, a pomada é feita com um complexo escina/colesterol que evita 

o efeito irritativo do local. Também não se recomenda administrar durante a 

gravidez, lactação ou insuficiência hepática, insuficiência renal. Episódios de 

sangramento por hemofilia e lesões da mucosa digestiva em atividade também 

já foram relatados (ALONSO, 2004; FETROW; ÁVILA 2000). 

 De modo geral, as diferentes formas farmacêuticas de via oral, em altas 

doses, podem causar irritação do trato gastrointestinal, náuseas e vômitos. Já 

em doses normais, é bem tolerada. O quadro 8 traz as comparações das bulas 

com os efeitos adversos e contra-indicações. 

 

QUADRO 8 - LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE AOS EFEITOS ADVERSOS E 
CONTRAINDICAÇÕES DE Aesculus hippocastanum L. X DADOS OBTIDOS NAS BULAS DOS 
PRODUTOS À BASE DO EXTRATO DA PLANTA. 
FONTE: A autora (2009) 
  

 As três bulas analisadas contemplaram as informações referentes aos 

efeitos adversos, bem como a recomendação para a não administração em 

mulheres grávidas ou em período de lactação e em pacientes que já sofrem de 

Efeitos adversos/Contra 
indicações 

Laboratório 
A 

Laboratório 
B 

Laboratório 
C 

As diferentes formas aceitas, em 
altas doses, podem causar 
irritação do trato digestivo, 

náuseas e vômitos (CUNHA et al., 
2007; ALONSO, 2004; SCHULZ, 

HÄNSEL, TYLER, 2002; FETROW, 
ÁVILA 2000).  

 
 
 

Contempla 

 
 
 

Contempla 

 
 
 

Contempla 

Não se recomenda administrar 
durante a gravidez, lactação ou 

insuficiência hepática, 
insuficiência renal, episódios de 

sangramento por hemofilia e 
lesões da mucosa digestiva em 

atividade (ALONSO, 2004; 
FETROW; ÁVILA 2000). 

 
 
 

Contempla 

 
 
 

Contempla 

 
 
 

Contempla 

Espasmo muscular, nefropatia, 
hepatotoxicidade, urticária 

(FETROW, ÁVILA 2000)  

 
 

Contempla 

 
 

Contempla 

 
 

Contempla 
Prurido, reações de 

hipersensibilidade (FETROW, 
ÁVILA 2000; SCHULZ, HÄNSEL, 

TYLER, 2002) 

 
 

Contempla 

 
 

Contempla 

 
 

Contempla 
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alguma insuficiência renal ou hepática, bem como casos de hemofilia ou lesões 

na mucosa digestiva.  

 Com relação às interações medicamentosas, foi organizado o seguinte 

quadro: 

QUADRO 9 - LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE ÀS INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS DE Aesculus hippocastanum L X DADOS OBTIDOS NAS BULAS DOS 
PRODUTOS À BASE DO EXTRATO DA PLANTA. 
FONTE: A autora (2008) 
 

 A castanha-da-índia pode potencializar o efeito da varfarina, um 

anticoagulante oral administrado como profilático e para o tratamento de 

fenômenos tromboembólicos (ALONSO, 2004). Também foi relatado que as 

sementes da castanha-da-índia aumentam o risco de sangramento quando 

utilizadas com acido acetilsalicílico (FETROW; ÁVILA, 2000). Também possui 

interações com heparina, clopidogrel (anticoagulantes) e antiinflamatórios como 

naproxeno e ibuprofeno (NICOLETTI et al., 2007). Além disso, a capacidade 

que a escina possui de unir proteínas plasmáticas pode interferir com o 

metabolismo de outras drogas, por isso recomenda-se não associá-la com sais 

alcalinos, ferro, taninos e iodo (ALONSO, 2004). Em estudos com animais foi 

verificada intensificação sobre o efeito hipoglicemiante de drogas para 

diabéticos por via oral ou ainda insulina (NICOLETTI et al., 2007). Também se 

acredita que a ação dos fármacos como antiácidos ou antiúlceras pode ser 

afetada pelo uso de castanha-da-índia, pois ela é considerada um irritante 

gástrico. Quando utilizada com sene pode ocorrer uma potencialização do 

efeito laxativo e também não é indicado concomitantemente com a 

Interações Medicamentosas Laboratório 
A 

Laboratório 
B 

Laboratório 
C 

Com anticoagulantes, devido à 
presença de cumarinas 
(NICOLETTI et al., 2007; 

ALONSO, 2004; FETROW, 
ÁVILA 2000). 

 
 

Contempla 

 
 

Contempla 

 
 

Contempla 

Com sais alcalinos, iodo, 
taninos e ferro (ALONSO, 

2004). 

Não 
contempla 

Não  
contempla 

Não contempla 

Gentamicina (NICOLETTI et al., 
2007) 

Contempla Não contempla Não contempla 

Sene (NICOLETTI et al., 2007) Não 
contempla 

Não contempla Não contempla 

Drogas hipoglicemiantes ou 
insulina (NICOLETTI et al., 

2007) 

Não 
contempla 

 
Não contempla 

Não contempla 
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gentamicina, pois ambas apresentam ação nefrotóxica (NICOLETTI et al., 

2007).   

 Nenhuma bula analisada falou sobre a associação prejudicial com sene, 

com sais alcalinos, iodo, taninos e ferro e nem com hipoglicemiantes orais, ou 

insulina. Isso mostra falta de conhecimento por parte dos elaboradores dessas 

bulas sobre essas interações medicamentosas, que deveriam ter sido citadas 

para conscientização dos pacientes e para que demais profissionais da saúde 

pudessem evitar a associação de drogas com essas substâncias juntamente 

com a castanha-da-índia.  

 Mais uma vez fica provada a dificuldade que se tem em disponibilizar 

informações científicas periodicamente revisadas de uma forma fácil de ser 

compreendida pelo profissional da saúde e informações de fácil legibilidade e 

leitura para os pacientes. Instruções visuais também poderiam ser utilizadas 

para minimizar as dúvidas e os possíveis erros sobre o preparo e 

administração correta de um medicamento, seja fitoterápico ou não.  

 No quadro abaixo se tem as informações das bulas comparadas com a 

legislação vigente: 

 
 Laboratório A Laboratório B Laboratório C 
Identificação 

do 
medicamento 

Dados 
completos 

Dados 
completos 

Dados 
completos 

Informações 
ao Paciente 

Dados 
incompletos 

Dados 
incompletos 

Dados 
completos 

Informações 
técnicas 

Dados 
incompletos 

Dados 
incompletos 

Dados 
completos 

Dizeres legais Dados 
completos 

Dados 
completos 

Dados 
completos 

Frases 
obrigatórias 

Dados 
completos 

Dados 
completos 

Dados 
completos 

 
QUADRO 10 – ANÁLISE DE BULAS DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS A BASE DE 
AESCULUS HIPPOCASTANUM L., HIPPOCASTANACEAE DE ACORDO COM O EXIGIDO 
PELA RDC Nº 140/2003 
FONTE: A autora (2007) 

O laboratório A apresenta toda a identificação do medicamento, mas não 

informa o tempo médio estimado do inicio da ação farmacológica nas 

informações ao paciente. O laboratório B também se encontra na mesma 

situação do primeiro. Ambos não apresentavam a duração do tratamento no 

subitem “posologia” dentro das informações ao paciente e das informações 

técnicas, por esses motivos foram consideradas incompletas Somente o 
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laboratório C apresentou a bula mais condizente com o preconizado na 

legislação vigente, revelando dados bem completos e em linguagem acessível 

aos pacientes.  

 

4.2.3 Glycine max 

  

 O terceiro medicamento fitoterápico mais citado é à base de Isoflavona 

de Soja. A soja é uma planta herbácea anual, pertence à família das 

Fabaceae/Leguminosae e é caracterizada por apresentar talos rasteiros e 

eretos, com hastes de 150 cm de altura (ALONSO, 2004). Ela é de origem 

asiática, especialmente da China e extremo Oriente. Cresce nas zonas 

temperadas do planeta, sendo o cultivo desta leguminosa muito intenso e é a 

base da alimentação das populações da Ásia (ALONSO,2004).   

 
FIGURA 3: SOJA 
FONTE: EMBRAPA (2008) 
  

 A principal parte utilizada são as sementes (grãos) e sua composição 

química apresenta isoflavonas (fitoestrógenos) como: daidzeína, genisteína e 

seus respectivos glicosídios conjugados (malonil, acetil e β-glicosídios), 

proteínas (35-50%) e carboidratos (15-35%). Um grama de sementes de soja 

contém algo em torno de 2-3mg de isoflavona (ALONSO, 2004). Ela também é 

chamada de isoflavonóide e pertence ao grupo dos polifenóis (QUEIROZ; 

NOGUEIRA; SCRAMIN, 2006), ou seja, sua composição química apresenta 

fenóis heterocíclicos, que possuem uma fórmula estrutural bastante 

semelhante com a do estradiol (ALONSO, 2004) (estrógeno humano), tal como 

o 17-β-estradiol que possui ação antioxidante. Os hormônios esteróides, como 

a estrona, estriol e o estradiol possuem estruturas químicas semelhantes, pois 

são derivados do colesterol e são produzidos pelo córtex da glândula adrenal e 

pelas gônadas. Esses hormônios são responsáveis pelo controle das 
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características sexuais primárias e secundárias na mulher (SOUZA et al., 

2006).  

 As isoflavonas de soja foram testadas para o tratamento de sintomas 

depressivos em mulheres com síndrome climatérica, pois elas exercem efeitos 

similares aos dos estrógenos devido à sua ação sobre receptores estrogênicos 

(RE) presentes no Sistema Nervoso Central. Existem dois tipos de receptores 

estrogênicos, os REα e os REβ (SOUSA et al., 2006). As isoflavonas têm maior 

afinidade de ligação com os REβ, o qual possui maior expressão no cérebro do 

que o outro receptor, sobretudo no hipocampo e córtex cerebral. A afinidade 

das isoflavonas pelo REβ é somente três vezes menor que a do 17–β- 

estradiol, ao passo que a afinidade desses fitoquímicos pelo REα é 1000 a 

10000 vezes menor que a do estrógeno (SOUSA et al., 2006). No que se diz 

respeito ao ciclo menstrual, estudos clínicos realizados em mulheres pré-

menopáusicas com ciclos ovulatórios normais, demonstram que as isoflavonas 

incrementam a duração da fase folicular, ao mesmo tempo em que retardam o 

pico de progesterona.  

 No período de transição menopausal, o Hormônio Folículo Estimulante 

(FSH) se eleva e provoca uma hiperestimulação folicular, podendo ocorrer 

ovulações precoces e encurtamento da fase folicular (ARAÚJO et al., 2008). 

Segundo estudos, o tratamento com isoflavonas fez com que os níveis de FSH 

e do Hormônio Luteinizante (LH) fossem significativamente suprimidos no 

período em que deveriam estar aumentados, enquanto o estradiol plasmático 

aumentou na fase folicular (ALONSO, 2004). Supõe-se que a diminuição dos 

níveis plasmáticos de FSH é devido à ação agonista do composto 

fitoestrogênico, que atua num mecanismo de feedback negativo na hipófise 

(SOUSA et al., 2006). Os resultados observados por esses autores indicam 

que houve redução significativa dos sintomas depressivos, superior à resposta 

do grupo controle, sugerindo que as isoflavonas, de fato podem ter um efeito 

sobre sintomas da síndrome climatérica (SOUSA et al., 2006). Porém, tal 

redução superior à do placebo foi verificada somente na 16º semana de 

tratamento, indicando que há necessidade de tempo prolongado para se 

alcançar o efeito desejado (SOUSA et al., 2006).  

 A atividade antitumoral é estatisticamente observada pelas mulheres 

orientais que utilizam em suas dietas muitos alimentos derivados da soja. A 

quantidade de isoflavona que a população asiática consome em sua dieta 
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diária chega a 45mg/dia, contra 5mg/dia de uma dieta de uma ocidental 

(ALONSO, 2004). Segundo Queiroz, Nogueira e Scramin (2006), os povos 

orientais consomem 30-50 vezes mais soja que os ocidentais (QUEIROZ; 

NOGUEIRA; SCRAMIN, 2006). Também se acredita que há uma diminuição do 

risco de câncer de mama, endométrio e próstata com o uso desse fitohormônio. 

Sua atuação seria semelhante ao tamoxifen (ALVES; SILVA, 2003) 

 A administração de genisteína em ratos tem demonstrado redução nas 

lesões pré-cancerosas do colo de útero de maneira significativa (ALONSO, 

2004). Em modelos animais, a genisteína parece inibir significativamente a 

geração de protooncogenes, além de ter demonstrado exercer uma inibição da 

angiogenese, um dos mecanismos de propagação metastásico tumoral. 

Ensaios in vitro demonstraram que a genisteína inibe a atividade da enzima 

tirosina quinase, encarregada de controlar o crescimento e diferenciação 

celular. Também tem sido demonstrada atividade sobre a topoisomerase II 

(ALONSO, 2004) e histidinaquinase que estão associadas à produção de 

tecido tumoral, à expressão de oncogenes e a angiogênese (ALVES; SILVA, 

2003). Em ratos com câncer de próstata, a genisteína diminuiu o tamanho da 

glândula sem produzir toxicidades nos animais. Ela também induz a secreção 

endometrial de prostaglandina PGF2, igual o estradiol. Alem disso, demonstrou 

atuar sobre a enzima 17-β-OH-desidrogenase, reduzindo a conversão de 

estrona em estradiol. Existem evidências que sugerem que a união de 

estrógenos com o SHGB (Globulina ligadora dos esteróides sexuais) está 

inversamente relacionada com o risco do câncer de mama. O mecanismo 

antirradicalar das isoflavonas de soja, observado por meio dos marcadores de 

dano oxidativo do DNA em eritrócitos humanos sugerem esse mecanismo 

como um dos mais importantes do ponto de vista antitumoral (ALONSO, 2004).  

 Já a osteoporose constitui um fator de risco de primeira ordem durante a 

menopausa. Vários estudos clínicos comprovam, segundo Alonso (2004), a 

eficácia da suplementação da isoflavona de soja dentro deste contexto. 

Estudos in vivo e in vitro, já demonstrados em ratas ovarioectomizadas, 

mostraram uma diminuição da perda mineral óssea, administrando-se 

genisteína. Esses estudos demonstraram um aumento na atividade 

osteoblástica e uma diminuição na osteoclástica. A atividade protetora dos 

fitoestrógenos da soja frente à osteoporose pode ser comprovada em mulheres 

pós-menopáusicas. Não se observou trocas quanto ao nível de densidade e 
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conteúdo mineral ósseo em mulheres jovens que consomem 90mg de 

isoflavonas diárias ao longo de 12 meses de tratamento. Os benefícios são 

observados em mulheres pós-menopáusicas, de acordo com estudos 

realizados em animais e humanos, referidos ao efeito preventivo das 

isoflavonas e dos processos osteoporóticos (ALONSO, 2004; ALVES; SILVA, 

2003).  

 Com relação ao metabolismo glicídico e lipídico, vários trabalhos 

evidenciaram, desde muitos anos, os benefícios do consumo dessas 

leguminosas, demonstrando em diabéticos, redução aguda da glicemia devido 

à presença de carboidratos de digestão lenta ou liberação tardia (ALONSO, 

2004). As isoflavonas também demonstraram diminuir o LDL-colesterol e elevar 

o HDL-colesterol em casos de hipercolesterolemia em mulheres menopáusicas, 

em homens e em crianças (ALONSO, 2004). Foi feito um estudo para avaliar 

os efeitos da isoflavona de soja sobre os níveis plasmáticos de Colesterol total, 

HDL, LDL, TGL, apolipoproteína A e apolipoproteína B com 13 mulheres pré-

menopáusicas com normocolesterolemia durante 3 ciclos menstruais. Foi 

constatada a diminuição de 7,6-10% dos níveis de LDL, diminuição dos níveis 

de colesterol total e aumento de HDL. Dessa forma ficou comprovado, segundo 

o estudo, que as isoflavonas melhoram o perfil lipídico de mulheres pré-

menopáusicas em todo o ciclo menstrual. Esses efeitos poderiam contribuir 

para um menor risco de desenvolvimento de doenças coronarianas em 

pessoas saudáveis que fazem uso da soja (MERZ-DEMLOW et al., 2000).  

 As isoflavonas, em especial a genisteína, também têm demonstrado 

exercer uma ação inibitória de agregação plaquetária in vitro mediante inibição 

de tromboxano A2 e uma atividade antioxidante sobre as lipoproteínas de alta 

densidade, o que ajuda na diminuição ou prevenção de transtornos 

cardiovasculares (ALONSO, 2004). A daidzeína tem demonstrado 

experimentalmente um potencial efeito imunoestimulante através da ação 

ativadora de macrófagos e linfócitos. Também foram evidenciados progressos 

cognitivos em voluntários com enfermidades de Alzheimer que receberam 

extratos de isoflavonas (ALONSO, 2004).  

 Com relação à farmacocinética, logo que as isoflavonas são 

administradas no organismo, elas se hidrolisam pela ação das β-glucosidases 

do jejuno, que são absorvidas ou fermentadas pela microflora intestinal, dando 

origem a seus metabólitos daidzeína, genisteína e gliciteína, que são suas 
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principais agliconas (CASTILHO, 2007). Estas agliconas são posteriormente 

transformadas, por processos de desmetilação, desidroxilação ou redução, em 

metabólitos específicos tais como equol, dihidroxidaidzeína, p-etilfenol e 

desmetil-angolensina (formas mais ativas), sendo metabolizadas em nível 

hepático e posteriormente excretadas em forma de 7- β-glucurônico dentro das 

primeiras 24h (ALONSO, 2004; ALVES; SILVA, 2003), podendo retornar ao 

intestino pela via biliar e ser excretada pelas fezes (CASTILHO, 2007; ALVES; 

SILVA, 2003). Porém, uma porcentagem consegue entrar na circulação 

periférica, alcançando os tecidos, sendo eliminadas pelos rins, de maneira 

similar aos estrógenos endógenos. As bactérias intestinais desempenham um 

importante papel na biodisponibilidade das isoflavonas da soja, ou seja, o 

metabolismo das isoflavonas sofre influência da microflora intestinal, a qual é 

capaz de converter estas isoflavonas às suas formas ativas. Estudos mostram 

que a administração de antibióticos bloqueia seu metabolismo (CASTILHO, 

2007), bem como qualquer alteração nas condições de equilíbrio bacteriano 

(disbiose) também pode afetar a captação dos compostos ativos e dificultar sua 

absorção, não produzindo o efeito esperado (ALVES, SILVA, 2003). Apesar de 

não ser de uma fonte científica, é interessante salientar que crianças 

alimentadas com fórmulas infantis a base de soja nos primeiros quatro meses 

de vida não conseguem absorver as isoflavonas, visto que a microflora 

intestinal é pouco desenvolvida (PREVINA, 2009).  

 As isoflavonas em forma de aglicona são absorvidas mais rapidamente e 

em maiores quantidades que seus respectivos glicosídeos conjugados. Isso 

leva a crer que os produtos ricos em agliconas de isoflavonas podem resultar 

mais efetivos na prevenção de doenças crônicas (por exemplo, patologias 

cardíacas) do que os produtos ricos em glicosídeos. 

 Estudos em humanos demonstraram uma vida média de 3,2h para a 

genisteína e 4,2h para a daidzeína, ou seja, a genisteína é absorvida mais 

rapidamente que a daidzeína. O tempo de vida média de eliminação das 

isoflavonas é influenciado pelo tempo de matriz de alimento, sendo mais rápido 

quando as isoflavonas estão em uma matriz líquida que quando numa matriz 

sólida (ALONSO, 2004).  

  A seguir, alguns quadros que comparam o que a literatura cientifica 

comprova sobre os efeitos da isoflavona e o que foi citado nas bulas. 
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QUADRO 11 - DADOS DA LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE À AÇÃO DO 
MEDICAMENTO/ INDICAÇÕES DO EXTRATO DE Glycine max (L.) X DADOS DA BULA DO 
PRODUTO A BASE DO EXTRATO DA MESMA PLANTA.  
FONTE: A autora (2009) 
 

 Como se pode observar, a única indicação citada pelas duas bulas 

analisadas foi com relação ao efeito hormonal das isoflavonas. Apenas a bula 

do laboratório B também citou a atividade no metabolismo lipídico. 

 Com relação à posologia, tem-se o quadro a seguir: 

QUADRO 12 - DADOS DA LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE À POSOLOGIA DO 
EXTRATO SECO DE Glycine max (L.) X DADOS DA BULA DO PRODUTO A BASE DO 
EXTRATO DA MESMA PLANTA 
FONTE: A autora (2009) 
 
 Com relação à posologia, segundo Alonso (2004), em uso oral pode ser 

administrado em forma de extrato seco, 35-70mg diários de isoflavonas totais. 

Já para Livinalli e Lopes (2006), a dose dependerá do tipo de patologia. Para 

casos de redução de hipercolesterolemia, a dose diária deve ser de 50mg/dia 

de isoflavonas, enquanto que para fogachos, a dose pode variar de 40-

80mg/dia de isoflavonas (LIVINALLI; LOPES, 2006). Para outras doenças, 

segundo ou autores, as informações ainda são insuficientes para sua 

recomendação (LIVINALLI; LOPES, 2006). Alves e Silva (2003) afirmam que 

para Isoflavona de soja a 40%, pode-se ingerir uma cápsula de 50mg duas 

Ação do medicamento/ Indicações Laboratório A Laboratório B 
Atividade hormonal (PREVINA, 2009; SOUSA, 

2006; ALVES; SILVA, 2003) 
 

Contempla 
 

Contempla 
Atividade antitumoral (ALONSO, 2004; ALVES; 

SILVA, 2003) 
 

Não contempla 
 

Não contempla 
Osteoporose (ALONSO, 2004) Não contempla Não contempla 

Casos de depressão em mulheres com 
síndrome climatérica 
 (SOUSA et.al, 2006) 

 
 
 

Não contempla 

 
 
 

Não contempla 
Doenças Cardiovasculares (PREVINA, 2009; 

CASTILHO, 2007) 
Não contempla Não contempla 

Metabolismo de glicídios e lipídios (PREVINA, 
2009, CASTILHO, 2007 ALONSO, 2004; 

ALVES;SILVA, 2003) 

 
Não contempla 

 
Contempla 

Posologia Laboratório A Laboratório B 
 35 a 70 mg diários de isoflavonas totais 

(ALONSO, 2004) 
Não contempla Contempla  

50mg/dia de isoflavonas para redução de 
níveis de colesterol (LIVINALLI; LOPES, 2006) 

Não contempla Não contempla 

40-80mg/dia de isoflavonas para redução de 
fogachos (LIVINALLI; LOPES, 2006) 

Não contempla Contempla 

40mg/dia de isoflavona de soja para 
climatério e osteoporose 

(ALVES; SILVA, 2003) 

Não contempla Não contempla 
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vezes ao dia, ou seja, 40mg de isoflavonas/dia para casos de osteoporose e 

sintomas de climatério. Nenhum laboratório diferencia a dosagem por tipo de 

patologia. O laboratório A apresenta comprimidos de 75mg e 150 mg de extrato 

seco de Glycine Max, sendo que se sugere a ingestão de 2 comprimidos por 

dia, não correspondendo ao valor sugerido nas literaturas analisadas. Ao 

contrário, observa-se que há uma superdosagem. Já o laboratório B informa 

que os comprimidos são de 75mg, porém contém 30mg de isoflavonas por 

comprimido e sugere a ingestão diária de dois comprimidos, ou seja, 60 mg de 

isoflavonas, o que corresponde com o dado obtido por Alonso (2004), Livinalli e 

Lopes (2006), porém para Alves e Silva (2003) esta dose estaria acima do 

permitido. 

Para os efeitos adversos, montou-se o quadro a seguir: 

QUADRO 13 - LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE AOS EFEITOS ADVERSOS E 
CONTRAINDICAÇÕES DE EXTRATO SECO DE Glycine max (L.) X DADOS OBTIDOS NAS 
BULAS DOS PRODUTOS À BASE DO EXTRATO DA MESMA PLANTA  
FONTE: A autora (2008) 
  

 As isoflavonas de soja, segundo Alonso (2004), provocam vários efeitos 

adversos, como por exemplo, o prolongamento da menstruação entre 1-4 dias 

em mulheres com ciclos menstruais regulares. Raras vezes foi documentada 

cefaléia. As isoflavonas de soja não devem ser administradas durante a 

gravidez já que apresentam efeitos tônicos uterinos (ALONSO, 2004). Tanto a 

Efeitos adversos/Contra indicações Laboratório 
A 

Laboratório 
B 

Ciclo menstrual prolongado de 1 a 4 dias 
(ALONSO, 2004) 

Não contempla Não contempla 

Cefaléia (SOUSA et al., 2006; ALONSO, 
2004) 

Não contempla Não contempla 

Efeitos tônicos uterinos (ALONSO, 2004) Contempla  Contempla  
Diminuição da tiroxina em pacientes 

hipotireoideanos (ALONSO, 2004) 
Não contempla Contempla  

Sintomas gastrointestinais (SOUSA et al, 
2006) 

Não contempla Não contempla  

Artralgia (SOUSA et al, 2006) Não contempla Não contempla 
Aumento de apetite (SOUSA et al., 2006) Não contempla Não contempla 

Dor mamária (SOUSA et al., 2006) Não contempla Não contempla 
Tremores de extremidades (SOUSA et al., 

2006) 
Não contempla Não contempla 

Tonturas (SOUSA et al., 2006) Não contempla Não contempla 
Visão turva (SOUSA et al, 2006) Não contempla Não contempla 

Insônia (SOUSA et al, 2006)  Não contempla Não contempla 

Contra indicado em caso de gravidez 

(ALONSO, 2004) 

Contempla Contempla 
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genisteína como a daidzeína demonstram em modelos in vitro e in vivo um 

efeito inibitório da enzima peroxidase tireoideana, por isso é contra indicado 

seu consumo em pacientes hipotireoideanos (ALONSO, 2004).  

 A bula do laboratório A afirma que ainda não foram relatadas reações 

adversas para este fitoterápico e contra-indica a utilização em mulheres 

grávidas, mas sem explicar o motivo. Já o laboratório B explica no item “riscos 

do medicamento” que a isoflavona deve ser administrada com cautela para 

gestantes e para pacientes com pré-disposição ao hipotireoidismo, pois pode 

diminuir os níveis de tiroxina. Porém afirma no item “reações adversas” que 

ainda não foram relatados efeitos adversos referentes ao uso de isoflavonas.  

 Segundo Sousa et al. (2006), as pacientes que participaram do estudo 

fazendo o tratamento com isoflavona queixaram-se de sintomas 

gastrointestinais, como cólica abdominal, náuseas, constipação intestinal, 

diarréia, epigastralgia e flatulência, reações adversas que também não são 

citadas por nenhuma das bulas analisadas. O grupo experimental também se 

queixou de artralgia, aumento de apetite, dor mamária, tremores de 

extremidades, tonturas, visão turva e insônia (SOUSA et.al., 2006).    

 No quadro a seguir constam os dados referentes às interações 

medicamentosas que podem ocorrer com o uso concomitante da isoflavona de 

soja e outros medicamentos. 

 

QUADRO 14 - LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE ÀS INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS DE EXTRATO SECO DE Glycine max (L.) X DADOS OBTIDOS NAS 
BULAS DOS PRODUTOS À BASE DO EXTRATO DA PLANTA  
FONTE: A autora (2009) 

 

 Segundo a literatura científica, deve-se evitar o uso concomitante com 

androgênicos, contraceptivos orais, estrógenos, antibióticos como clindamicina, 

Interações Medicamentosas Laboratório 

A 

Laboratório 

B 

Evitar o uso concomitante com 

androgênicos e estrógenos (VIEIRA, 2009) 

Contempla  Não contempla 

Com contraceptivos orais (VIEIRA, 2009)  Contempla  Não contempla 

Com antibióticos (VIEIRA, 2009) Não contempla Não contempla 

Com hormônios da tireóide (VIEIRA, 2009) Não contempla Não contempla 

Com paclitaxel (atividade antitumoral)  

(LI, 2007) 

Não contempla Não contempla 
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neomicina, macrolídeos e tetraciclinas, pois diminui a biodisponibilidade da 

isoflavona (VIEIRA, 2009). Também se deve evitar o uso com comifeno, 

caloxifeno, tomifeno, tamoxifeno, finasterida, hormônios da tireóide e tiamina. 

Como se pode observar pelo quadro, o laboratório A afirma, no item de 

“Informações técnicas”, que não se deve associar este produto a 

contraceptivos e outros hormônios femininos. Já o laboratório B nem sequer 

cita a possível existência de interações medicamentosas com a isoflavona. 

 No caso da Isofavona de Soja, o que mais chamou a atenção foram as 

reações adversas que não foram mencionadas em ambos os laboratórios, 

sendo que na literatura científica já foram listadas mais de 10 sintomas 

diferentes.  

 É interessante salientar que algumas empresas não registram a 

isoflavona de soja como medicamento fitoterápico, mas como alimento. Do 

ponto de vista da ANVISA, dado o perfil de uso e indicações terapêuticas, as 

isoflavonas são consideradas medicamentos, com obrigatoriedade de registro, 

não se enquadrando na legislação brasileira de alimentos (COELHO, 2005). Os 

produtos alimentícios à base de soja, que naturalmente contêm isoflavonas 

podem ser analisados como alimentos, porém ressalta-se que para ser 

considerado alimento o produto não deve apresentar alegações 

medicamentosas e ou terapêuticas que façam alusão à prevenção, tratamento 

e cura de doenças (COELHO, 2005).  

 A legislação brasileira de alimentos não permite as designações: 

"suplemento alimentar", "suplemento nutricional", "complemento alimentar", 

"complemento nutricional" (COELHO, 2005). Segundo Coelho (2005), os 

diversos produtos de isoflavonas comercializados como alimentos, 

principalmente os produtos derivados da soja, existentes no mercado estão 

irregulares. Nenhum desses produtos possui registro na área de alimentos e 

nenhuma alegação de conteúdo ("contém isoflavonas", "fonte de isoflavonas", 

"rico em isoflavonas", dentre outras), de função ou de saúde foi aprovada para 

as isoflavonas. Portanto os produtos derivados da soja não podem fazer 

menção aos benefícios das isoflavonas nos seus dizeres de rotulagem e 

materiais publicitários mesmo quando estes produtos possuam registro junto a 

ANVISA (COELHO, 2005). 

 Os farmacêuticos entrevistados trabalhavam com quatro indústrias 

diferentes. Dois deles registravam esse produto como alimento e, 
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conseqüentemente, não apresentavam bulas. Foram analisadas, portanto, 

duas bulas desse tipo de medicamento, o que gerou os resultados abaixo ao 

serem comparadas com a legislação vigente: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO 15– ANÁLISE DE BULAS DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS A BASE DE 
GLYCINE MAX, LEGUMINOSEAE (SOJA) DE ACORDO COM O EXIGIDO PELA RDC Nº 
140/2003 
FONTE: A autora (2007) 

 Na análise da bula do laboratório A não constam informações 

relacionadas ao tempo médio estimado do início da ação farmacológica do 

medicamento, advertências e precauções do uso do produto, duração do 

tratamento, intervalos de administração e não há informações quanto às 

interações medicamentosas. Esta informação só é observada no item 

“Informações técnicas”, porém não é citada nas “informações ao paciente”. Das 

oito frases obrigatórias, apenas quatro foram colocadas. 

  Já o laboratório B apresenta uma bula ainda mais incompleta. No item 

“Informações ao Paciente”, além de não conter informações como as já citadas 

pelo laboratório A, a bula nem sequer menciona as “Informações técnicas” e 

não possui todas as frases obrigatórias. Ela está totalmente fora do que é 

exigido pela legislação vigente.   

 Ao analisar o conteúdo científico, mais uma vez as bulas ficaram a 

desejar. Segundo a legislação, deve-se descrever o medicamento com as suas 

propriedades farmacodinâmicas e farmacocinéticas, fundamentadas técnico-

cientificamente. Ambas oferecem explicações superficiais que dificilmente 

ajudarão o farmacêutico caso o mesmo tenha alguma dúvida relacionada ao 

medicamento fitoterápico em questão.  

  

 

 Laboratório A Laboratório B 
Identificação 

do 
medicamento 

Dados 
completos 

Dados 
completos 

Informações 
ao Paciente 

Dados 
incompletos 

Dados 
incompletos 

Informações 
técnicas 

Dados 
incompletos 

Não apresenta 

Dizeres legais Dados 
completos 

Dados 
completos 

Frases 
obrigatórias 

Dados 
incompletos 

Dados 
incompletos 
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4.2.4 Passiflora incarnata 

  

 O quarto medicamento fitoterápico analisado é à base de Passiflora 

incarnata, pertencente à família Passifloraceae. O maracujá, como também é 

conhecido, é uma trepadeira nativa do sul da América do Norte (SCHULZ; 

HÄNSEL; TYLER, 2002).   

 Suas folhas caracterizam-se por apresentar uma forma palmada com 

cinco digitações e lóbulos, de aspecto elíptico-lanceolado, podendo alcançar 

até 10 cm de diâmetro. A floração ocorre na primavera e no verão. As partes 

mais utilizadas são as aéreas, mas também se pode fazer uso ocasionalmente 

da raiz. Ela é composta quimicamente de alcalóides, 2,5% de flavonóides, 

como vitexina, cumarina e umbeliferona (FETROW; ÁVILA, 2000), esteróides 

(ALONSO, 2004) e maltol (FETROW, AVILA, 2000; Alonso, 2004). A principal 

ação farmacológica da Passiflora está vinculada ao seu efeito ansiolítico 

sedativo (BRUNETON, 2001), destacando também sua ação espasmolítica 

sobre o músculo liso (ALONSO, 2004). 

 

 

                                         

                                                

 

 

 

 

FIGURA 4 - Passiflora incarnata 
FONTE: VEGETALISTA BOTANICALS (2007) 
 
 Os primeiros estudos dessa planta medicinal foram realizados com 

frações flavônicas de Passiflora sp. que foram administrados em ratos por via 

oral, tendo sido demonstrado que este extrato apresentava uma ação sedativa 

ansiolítica, já que diminuía a excitação induzida por cocaína nos animais 

(ALONSO, 2004). Outros estudos posteriores, com duplo cego sobre 166 

pacientes com problemas de ansiedade e/ou insônia, demonstrou a utilidade do 

extrato de Passiflora incarnata. A princípio, acreditava-se que a atividade 

tranqüilizante se devia a ação dos alcalóides, porém estudos mais recentes 

demonstraram que os mesmos (harmano, em especial) apresentaram ação 
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estimulante do SNC, já que podem inibir a enzima MAO (mono amino oxidase) 

e interagir com os receptores GABA para os benzodiazepínicos (ALONSO, 

2004). O fato de a harmano inibir a MAO faz com que a conversão de 

catecolaminas a seus aldeídos correspondentes não ocorra. Assim, os 

fármacos do tipo inibidores da MAO são utilizados clinicamente como 

antidepressivos (RANG et al, 2004). Mais tarde investigou-se a ação conjunta 

da fração flavônica e do alcalóide harmano, como co-participantes do efeito 

sedativo da Passiflora, sem poder estabelecer conclusões definitivas. Para 

elucidar se os componentes relacionados possuíam efeitos ansiolíticos, foram 

feitos estudos que determinaram finalmente que o flavonóide crisina seria o 

principal responsável, já que sua estrutura química é própria das substâncias 

que possuem afinidade com os receptores GABA-A. Desta maneira exerceria 

um efeito sedativo similar ao do diazepam, só que dez vezes menor, não 

exercendo ações miorelaxantes (ALONSO, 2004).  

 A atividade espasmolítica da Passiflora foi comprovada através de outro 

grupo de substâncias, as cumarinas. Elas apresentam ação relaxante de 

músculo liso (em doses de 5mg/kg) e também ação sedativa (ALONSO, 2004). 

A administração de extratos de maracujá em ratos produziu uma marcada 

diminuição do número de micções e defecações, na qual se sugere um 

possível efeito anticolinérgico ou relaxante direto da musculatura lisa visceral, 

que poderiam sofrer influência das frações flavônicas.  

 Com relação à atividade cardiovascular, um extrato fluido de Maracujá 

sobre o coração de rãs e sapos determinou um efeito de bradicardia e um 

aumento da amplitude das pulsações, quer em animais normais ou animais 

previamente atropinizados. Em outros animais, o mesmo extrato provoca 

inicialmente um efeito excitatório sobre a fibra miocárdica e posteriormente em 

efeito depressor. Em cachorros provoca um efeito hipotensor por vasodilatação 

periférica (ALONSO, 2004).   

 Os farmacêuticos que participaram da pesquisa trabalhavam com três 

laboratórios diferentes que fabricavam o medicamento fitoterápico à base de 

Passiflora incarnata.  Desses três, apenas um não mandou a sua bula quando 

solicitado.  

 Com base nessas informações e na literatura científica, pôde-se elaborar 

o seguinte quadro comparativo em relação à ação do medicamento: 
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QUADRO 16 - DADOS DA LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE À AÇÃO DO 
MEDICAMENTO/ INDICAÇÕES DO EXTRATO DE Passiflora incarnata X DADOS DA BULA 
DO PRODUTO A BASE DO EXTRATO DA MESMA PLANTA  
FONTE: A autora (2009) 
 

 Com relação à posologia, têm- se o quadro comparativo 17: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO 17 - DADOS DA LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE À POSOLOGIA DO 
EXTRATO DE Passiflora incarnata X DADOS DA BULA DO PRODUTO A BASE DO EXTRATO 
DA MESMA PLANTA.  
FONTE : A autora (2009) 
  
 A posologia recomendada por estudos citados por Alonso (2004) é de 

200 a 500 mg diários de extrato seco de Passiflora incarnata (ALONSO, 2004). 

Já os outros autores recomendam a ingestão de 500 a 2000mg de extrato seco 

ou então, 300 a 400mg do extrato comumente preparado, que deve ser 

ingerido de 3 a 4 vezes ao dia (ROTBLATT; ZIMENT, 2002). O laboratório A 

apresenta as informações para um xarope que possui, em cada ml, 75mg de 

extrato seco de maracujá e recomenda a administração via oral, para adultos, 

de 5 ml, 4 vezes ao dia, ou seja, 1500mg de extrato seco diariamente. Para 

crianças a partir de 3 anos recomenda-se 2,5ml, 2 vezes ao dia, totalizando 

Ação do 
medicamento/ 
Indicações 

 
Laboratório A 

 
Laboratório B 

Efeito sedativo 
(ALONSO, 

2004) 

Contempla Contempla 

Atividade 
espasmolítica 

(ALONSO, 
2004) 

 
Não contempla 

 
Não contempla 

Atividade 
cardiovascular 

(ALONSO, 
2004) 

 
Não contempla 

 
Não contempla 

Posologia Laboratório A Laboratório B 
200 a 500mg 

diários de 

extrato seco 

(ALONSO,2004) 

 
 

Não contempla 

 
 

Não contempla 

500-2000mg de 

extrato seco 3 a 

4 vezes ao dia 

(ROTBLATT; 

ZIMENT, 2002) 

 
 

Contempla 

 
 

Não contempla 
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375mg de extrato seco de maracujá. Já o laboratório B traz as informações 

para uma tintura e entra em contradição na sua posologia, pois nesse subitem, 

quando citado no item “Informações ao Paciente” recomenda-se a dose de 

10ml, 2 vezes ao dia, ou seja 20ml/dia. Porém, no item “Informações Técnicas 

aos Profissionais de Saúde” o subitem “Posologia” indica que a dose deve ser 

de 5ml, 2 vezes ao dia. Observa-se assim que, há duas posologias diferentes 

na mesma bula, sem especificar se é para diferentes faixas etárias de paciente, 

ou alguma outra condição especial. O laboratório A, no que diz respeito à 

recomendação de dose de extrato seco ingerido diariamente para adultos está 

de acordo com a literatura pesquisada, pois ela permite até 2000mg diárias 

(ROTBLATT; ZIMENT, 2002). Para a dose infantil não foi encontrada uma 

literatura específica. O laboratório B informa a concentração de flavonóides 

totais, que é de 2mg/ml. Para Fetrow e Ávila (2000) a dose permitida no caso 

de tintura seria 0,5 a 2ml, 3 vezes ao dia, ou seja, uma faixa de 1,5 a 6ml por 

dia. Como o paciente pode chegar a uma dose diária de 20ml/dia (40mg de 

flavonóides totais), estaria exposto um caso de superdosagem segundo esses 

autores (FETROW; ÁVILA, 2000), porém apenas se as concentrações de 

extrato seco por eles analisadas forem as mesmas das utilizadas pelos 

laboratórios pesquisados.  

 Já com relação aos efeitos adversos encontrados na literatura, obteve-
se objetivamente o quadro comparativo a seguir: 
 

 
QUADRO 18 - LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE AOS EFEITOS ADVERSOS E 
CONTRAINDICAÇÕES DE EXTRATO SECO DE Passiflora incarnata X DADOS OBTIDOS 
NAS BULAS DOS PRODUTOS À BASE DO EXTRATO DA MESMA PLANTA. 
FONTE: A autora (2009) 
  

Efeitos adversos/Contra indicações Laboratório 
A 

Laboratório 
B 

Náuseas e vômitos  
(ALONSO, 2004, ROTBLATT; ZIMENT, 2002) 

 
Não contempla 

 
Não contempla 

Cefaléia, taquicardias  
(ALONSO, 2004) 

Não contempla Não contempla 

Convulsões e paradas respiratórias (ALONSO, 
2004, ROTBLATT; ZIMENT, 2002) 

 
Não contempla 

 
Não contempla 

Ação alucinógena (ALONSO, 2004; ROTBLATT; 
ZIMENT, 2002) 

Não contempla Não contempla 

Não usar em crianças, gestantes, ou no período 
de lactância (ALONSO, 2004; FETROW; ÁVILA, 

2000; ROTBLATT; ZIMENT, 2002) 

  
Contempla  

 
Contempla  
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 Doses muito altas desse medicamento fitoterápico podem provocar 

náuseas e vômitos (devido ao seu sabor amargo), cefaléia, taquicardias, 

diminuição do tempo de reação frente a estímulos externos e em casos 

extremos, convulsões e parada respiratória (ALONSO, 2004). Segundo Alonso 

(2004), o tempo de uso continuo não deve passar de três meses.  

 Apesar de ter uma ação depressora sobre o SNC, seu consumo não 

causa dependência física. Cabe salientar também que alguns alcalóides 

derivados da betacarbolina apresentam ação alucinógena, sobretudo quando 

se trata de pacientes fumantes (FETROW; ÁVILA, 2000). Não se recomenda o 

uso em crianças, ou durante a gravidez e em período de lactância. No caso da 

gravidez, observou-se que o harmano e a harmalina exercem ação estimulante 

no útero de animais, porém mulheres em estado de gravidez que por 

desconhecimento tomaram Passiflora como medicação sedativa não 

apresentaram abortos nem aceleramento do parto. (ALONSO, 2004; FETROW; 

ÁVILA, 2000). 

QUADRO 19 - LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE ÀS INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS DE EXTRATO SECO DE Passiflora incarnata X DADOS OBTIDOS NAS 
BULAS DOS PRODUTOS À BASE DO EXTRATO DA PLANTA  
FONTE: A autora (2009) 

 

 O quadro acima apresenta as principais interações medicamentosas 

com esse fitomedicamento. Doses altas de Passiflora podem potencializar 

fármacos inibidores da monoaminoxidase (iMAO) (FETROW; ÁVILA, 2000). A 

presença de alcalóides indólicos pode potencializar o efeito de barbitúricos 

hipnótico-sedativos e da morfina. Pode haver potencialização dos efeitos com o 

uso concomitante de álcool ou anti-histamínicos (ALONSO, 2004). Existe a 

possibilidade do bloqueio parcial da ação das anfetaminas e competição com 

Interações Medicamentosas Laboratório 

A 

Laboratório 

B 

Com IMAO (ALONSO, 2004; FETROW; 
AVILA, 2000) 

 
Contempla 

 
Contempla 

Barbitúricos hipnóticos sedativos 
(ALONSO, 2004, NICOLETTI et al., 

2007) 

 
Contempla 

 
Não contempla 

Álcool (ALONSO, 2004, NICOLETTI et 
al., 2007) 

Contempla Não contempla 

Anti histamínicos (ALONSO, 2004) Contempla Não contempla 
Anfetaminas (ALONSO, 2004) Não contempla Não contempla 

Fármacos ansiolíticos (ALONSO, 
2004) 

Contempla Não contempla 
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fármacos ansiolíticos. Sabe-se, por meio de pesquisas feitas com animais, que 

o uso desse fitomedicamento com álcool ou outras drogas sedativas-

hipnóticas, benzodiazepínicos como o lorazepam ou diazepam, barbitúricos 

como o fenobarbital, narcóticos como a codeína ou alguns antidepressivos 

pode aumentar a intensidade de sonolência (NICOLETTI et al., 2007). 

 Teoricamente, o uso concomitante com aspirina, varfarina ou heparina e 

antiplaquetários como clopidogrel e, ainda, com drogas antiinflamatórias não 

esteroidais como o ibuprofeno e o naproxeno poderá levar a possíveis 

sangramentos. Estudos ainda propõem que o uso de Passiflora com cafeína, 

guaraná ou efedra poderá causar aumento da pressão arterial (NICOLETTI et 

al, 2007).  

 Conforme o quadro comparativo, o laboratório A sugere a não 

associação deste fitoterápico com bebidas alcoólicas, sedativos, hipnóticos e 

anti-histaminicos, alem de alertar que doses excessivas podem potencializar a 

ação dos inibidores da MAO. Já o laboratório B comenta apenas sobre a 

terapia com iMAO, avisando sobre a potencialização do efeito estimulante do 

SNC.  

 Foram analisadas as bulas de medicamentos fitoterápicos à base dessa 

planta comparando-as com a legislação. No quadro a seguir é possível 

compará-las: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO 20– ANÁLISE DE BULAS DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS A BASE DE 
PASSIFLORA INCARNATA L. PASSIFLORACEAE (MARACUJÁ) DE ACORDO COM O 
EXIGIDO PELA RDC Nº 140/2003 
FONTE: A autora (2007) 
  

 Com base nas análises feitas, os dados mostraram-se incompletos no 

que diz respeito às “Informações ao Paciente”, pois as duas bulas não 

apresentavam o tempo médio estimado do início da ação farmacológica do 

medicamento. Com relação às informações técnicas da bula A, também não 

 Laboratório A Laboratório B 
Identificação 

do 
medicamento 

Dados 
completos 

Dados 
completos 

Informações 
ao Paciente 

Dados 
incompletos 

Dados 
incompletos 

Informações 
técnicas 

Dados 
incompletos 

Dados 
completos 

Dizeres  
legais 

Dados 
completos 

Dados 
completos 

Frases 
obrigatórias 

Dados 
completos 

Dados 
completos 
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apresentam todos os dados exigidos na resolução como: descrição do aspecto 

físico, características organolépticas do produto e duração do tratamento. Além 

disso, o laboratório A não apresenta os resultados de eficácia, enquanto o 

laboratório B apresenta esses dados, mostrando incoerência nas informações 

contidas nessas situações.  

  

4.2.5 Cynara scolymus 

  

 O quinto medicamento fitoterápico mais dispensado segundo esta 

pesquisa é à base de Cynara scolymus Linné, pertencente à família 

Asteraceae/Compositae. Tem origem nas regiões mediterrâneas e na África e é 

considerada uma planta perene própria de climas quentes, com floração no 

verão exibida pelas colorações azuis violáceas (ALONSO, 2004).  

                                            

FIGURA 5 – Cynara scolymus 
FONTE: RAIZ BRASIL (2009) 
 

 A alcachofra, como é popularmente conhecida, é utilizada na medicina 

popular e na produção de fitoterápicos devido as suas propriedades coleréticas 

(que aumenta a produção da bile), diuréticas e hipocolesterolêmicas 

(EMENDÖRFER et al., 2005; ORDIZ 2004). Recentes pesquisas com o extrato 

de alcachofra nas mais variadas concentrações, indicam também que a infusão 

de folhas secas de Cynara scolymus L. apresenta ação hepatoprotetora, 

colagoga (estimula a secreção da bile), antioxidante, antidispéptica e 

estimulante do sistema hepatobiliar (SANTOS; PEREIRA; ELFIO-ESPOSITO, 

2006). 
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 São utilizadas as partes aéreas da planta, preferencialmente as do 

primeiro ano. Em menor escala também se utiliza raízes. As folhas são 

coletadas antes da floração, preferencialmente frescas para se fazer infusão e 

as secas para elaboração de tinturas. A Alcachofra possui a seguinte 

composição química: princípios amargos, como cinarina, lactonas 

sequiterpênicas cinaropicrina, cinaratriol, cinarólido, acidos fenólicos, ácidos-

alcoois alifáticos como acido cítrico, glicérico, fumárico, glicólico, etc. 

(ALONSO, 2004).  

 Sua atividade eupéptica-hepatovesicular é comprovada pela presença 

da cinarina, que é encontrada principalmente nas folhas e raiz e é o principal 

princípio aromático amargo. As propriedades coleréticas, colagogas, 

hepatoprotetoras e hipocolesterolemiantes ocorrem devido ao sinergismo com 

alcoóis ortodifenólicos e flavonóides (ALONSO, 2004). A capacidade de 

estimulação biliar chega a 60% em 12 horas (ORDIZ, 2008). Outro principio 

amargo, a cinaropicrina exerce uma ação aperitiva e eupéptica, ou seja, que 

facilita a digestão.  

 Segundo Alonso (2004), a atividade diurética é uma ação conjunta com 

os sais de potássio, flavonóides, compostos ácidos e inulina. Tanto a 

administração oral como parenteral dos extratos de folhas e raízes da 

alcachofra apresentam uma ação diurética azotúrica. Azoturia significa a 

presença de substâncias nitrogenadas na urina (SANTOS, 2002), dessa forma, 

elas são excretadas devido ao melhor funcionamento do rim. Essa ação é 

significativa a partir do segundo dia de tratamento, alcançando o máximo efeito 

no quarto dia (ALONSO, 2004). O estudo de Noldin et al. (2003) comprovou 

que a fração hexânica do extrato metanólico bruto de alcachofra provocou um 

aumento na excreção de água quando comparada ao grupo de ratos machos 

controle negativo, mas não se diferenciou do controle positivo (com 

hidroclorotiazida). Entretanto, pôde-se perceber que essa fração teve maior 

pico de excreção nas primeiras duas horas, enquanto que a fração hexânica 

apresentou o maior pico em quatro horas (NOLDIN et al., 2003).   

 A nível lipídico, os extratos de alcachofra também cumpriram um papel 

bloqueador da síntese endógena de colesterol, ao mesmo tempo em que 

aumentaram sua excreção vesicular por transformação em ácidos biliares, 

comprovando sua atividade hipolipemiante e antiarterosclerótica (ALONSO, 

2004). Em cultivo de hepatócitos de ratas, os compostos cinarosidio e luteolina 
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demonstram uma significativa atividade inibitória sobre a síntese do colesterol. 

A atividade antiarterosclerotica da alcachofra é devido ao seu efeito preventivo 

sobre a oxidação do colesterol LDL, contribuindo, por causa desse efeito 

antioxidante, com a diminuição dos resíduos lipídicos depositados nas artérias 

(ALONSO, 2004).  

 A atividade hepática observada na regulação da produção de colesterol 

e uréia, somada a atividade antioxidante dos compostos polifenólicos dão a 

base para a ação hepatoprotetora da alcachofra. Esse efeito foi comprovado 

em células endoteliais e monócitos de ratas. Foi administrado tanto o extrato 

aquoso como o extrato etanólico de folhas de alcachofra. Segundo Alonso 

(2004), em estudos in vivo com ratos com toxicidade hepática induzida por 

etanol, arsenobenzol ou cacodilato de sódio se pôde observar que os extratos 

de alcachofra exercem um efeito hepatoprotetor atuando sobre enzimas de 

detoxificação hepática como a NAD (nicotinamida adenina dinucleotideo), tanto 

em suas formas oxidadas como reduzidas (ALONSO, 2004).      

 Cabe aqui lembrar que, além dessas ações popularmente conhecidas, 

num estudo com extrato foliar orgânico de Alcachofra, observou-se aumento da 

atividade da óxido nítrico sintetase endotelial (eNOS) dos humanos, segundo 

estudos feitos por pesquisadores. Segundo Li et al. (2004), uma sub-fração 

orgânica desse extrato foliar foi mais potente nesse aspecto do que o extrato 

bruto e do que uma sub-fração aquosa, que não possui esse efeito. O óxido 

nítrico (NO) produzido pela enzima eNOS apresenta uma atividade 

antitrombótica e antiarterosclerótica na vascularização (LI et al., 2004). Uma 

elevação na expressão da eNOS em resposta a uma intervenção 

farmacológica pode promover uma prevenção contra doenças 

cardiovasculares. A sub-fração orgânica da alcachofra, devido a presença dos 

flavonóides luteolina e cinerosídeos, também aumenta a proteína que expressa 

a eNOS, levando ao aumento da produção de óxido nítrico. Isso foi 

determinado pela técnica de Western blot, método que utiliza uma membrana 

de nitrocelulose capaz de separar moléculas eletroforeticamente (SZARGIKI, 

2005) e que é muito utilizado para quantificação e identificação de proteínas 

específicas. Num estudo realizado com ratos, nos quais foram administrados 

uma sub-fração orgânica da alcachofra, notou-se uma elevação na 

vasodilatação pelo aumento de NO mediado, em resposta a acetilcolina (LI et 

al., 2004).  
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 Também foi testada a atividade antibacteriana dos extratos etanólicos e 

aquosos da Cynara scolymus utilizando as bactérias Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus e Bacillus subtilis. Os extratos da 

alcachofra inibiram o crescimento das quatro bactérias analisadas, sendo que o 

maior halo de inibição esteve presente na Staphylococcus aureus. No mesmo 

estudo, as amostras de extrato aquoso e etanólico apresentaram também 

atividade antioxidante superior a 84% e superiores a do controle (62%), 

lembrando que os testes foram feitos in vitro, necessitando maiores estudos in 

vivo para elucidar o mecanismo de ação e a biodisponibilidade dos flavonóides 

presentes (ASOLINI, 2006).   

 Alguns estudos demonstraram também que os diabéticos do tipo II 

tiveram uma redução nos níveis de glicose do sangue após a utilização dessa 

droga vegetal. Dessa forma, é possível utilizar a alcachofra na dieta dessas 

pessoas, pois ela possui um efeito hipoglicemiante (NAZNI et al., 2006).  

 Os farmacêuticos entrevistados trabalhavam com quatro laboratórios 

diferentes que produziam o medicamento fitoterápico à base de Cynara 

scolymus L. Ao entrar em contato com eles, todos cederam suas bulas para 

análise. Com relação à literatura científica obtida foi possível montar o quadro 

comparativo que se segue sobre a ação do medicamento: 
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QUADRO 21: DADOS DA LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE À AÇÃO DO 
MEDICAMENTO/ INDICAÇÕES DO EXTRATO DE Cynara scolymus LINNÉ X DADOS DA 
BULA DO PRODUTO A BASE DO EXTRATO DA MESMA PLANTA  
FONTE: A autora (2009) 

 O quadro revela que nenhum laboratório contempla todas as ações do 

medicamento levantadas na literatura científica pesquisada. O laboratório C foi 

o que mais contemplou, citando quatro das seis indicações encontradas. 

 

 Com relação à posologia do medicamento fitoterápico foi possível 

elaborar outro quadro, que se segue: 

 

 

 

 

Ação do 
medicamento/ 
Indicações 

 
Laboratório 
A 

 
Laboratório 
B 

 
Laboratório 
C 

 
Laboratório 
D 

Colerética e 
colagoga  

(CUNHA et a.l, 2007; 
EMERDÖRFER, 
2005, SCHULZ; 

HÄNSEL; TYLER, 
2002, BRUNETON, 

2001)  

 
 
 

Contempla 

 
 
 

Contempla 

 
 
 

Contempla 

 
 
 

Contempla  

Hepatoprotetora 
(CUNHA et al, 2007; 

ALONSO, 2004; 
ORDIZ, 2004,  

SCHULZ, HÄNSEL, 
TYLER, 2002) 

 
 

Contempla 

 
 

Não 
contempla 

 
 

Contempla 

 
 

Contempla  

Diurética (ALONSO, 
2004, NOLDIN et al., 
2003; BRUNETON, 

2001) 

 
Não 

contempla 

 
Não 

contempla 

 
Contempla 

 
Não 

contempla 

Antioxidativa, 
hipoglicemiante 
(ALONSO, 2004, 
ASSOLINI, 2006, 

BRUNETON, 2001) 

 
Não 

contempla 

 
Não 

contempla 

 
Não 

contempla 

 
Não 

contempla 

Hipolipemiante, 
hipocolesterolêmica 
(CUNHA et al., 2007; 

EMERDÖRFER, 
2005; ALONSO, 
2004;  SCHULZ; 

HÄNSEL; TYLER, 
2002, BRUNETON, 

2001) 

 
 
 

Contempla 

 
 
 

Contempla  

 
 
 

Não 
contempla 

 
 
 

Não 
contempla 

Eupéptica (CUNHA 
et al., 2007; 

ALONSO, 2004) 

 
Não 

contempla 

 
Contempla  

 
Contempla 

 
Contempla 
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QUADRO 22 - DADOS DA LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE À POSOLOGIA DO 
EXTRATO DE Cynara scolymus LINNÉ X DADOS DA BULA DO PRODUTO A BASE DO 
EXTRATO DA MESMA PLANTA.  
FONTE: A autora (2009) 
 
 Segundo Alonso (2004), a posologia ideal para o tratamento com o 

medicamento fitoterápico a base de Alcachofra seria de 1 a 2g de extrato seco 

por dia. Apenas o laboratório D contempla esse valor. O laboratório A afirma 

que se deve tomar duas cápsulas de 350mg, três vezes ao dia, totalizando 

2,1g. Esse valor poderia ser considerado aceitável para a literatura utilizada na 

primeira linha do quadro, visto que ela preconiza até 2g de extrato seco de 

alcachofra. O laboratório B informa na bula que devem ser tomadas dois 

comprimidos de 335mg de extrato seco três vezes ao dia, totalizando 2,010g, o 

que também estaria aceitável pelos estudos citados por Alonso (2004). Já o 

laboratório C apresenta cápsulas de 300mg e na posologia informa que devem 

ser ingeridas duas cápsulas, três vezes ao dia, totalizando 1,8g de extrato 

seco. Valor também considerado aceitável pela literatura utilizada. Já o 

laboratório D possui comprimidos de 200mg cada. No item posologia traz a 

seguinte informação “tomar de seis a oito comprimidos ao dia, ou conforme 

orientação médica.” Nesse caso, se o paciente ingerir oito comprimidos, terá 

uma dose diária de 1,8g de extrato seco de alcachofra, o que também seria 

aceitável segundo Alonso (2004). Caso os valores de referência fossem os 

apresentados por Schulz, Hänsel e Tyler (2002), todas as bulas teriam doses 

diárias inferiores as consideradas aceitáveis para se ter ações farmacológicas 

eficientes nos pacientes. Já os dados de efeitos adversos foram os seguintes: 

 

 

 

Posologia Laboratório A Laboratório B Laboratório C Laboratório D 
 

1-2 g por dia de 

extrato seco 

(ALONSO,2004) 

 

 
 
 

Contempla 

 
 
 

Contempla 

 
 
 

Contempla 

 
 
 

Contempla 

6g diariamente 

(SCHULZ;HÄNSEL; 

TYLER, 2002) 

 
 

Não contempla 

 
 

Não contempla 

 
 

Não contempla 

 
 

Não contempla 
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QUADRO 23 - LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE AOS EFEITOS ADVERSOS E 
CONTRAINDICAÇÕES DE EXTRATO SECO DE Cynara scolymus LINNÉ X DADOS 
OBTIDOS NAS BULAS DOS PRODUTOS À BASE DO EXTRATO DA MESMA PLANTA. 
FONTE: A autora (2009) 
 

 As propriedades de infusão de folhas ou raiz, assim como tinturas e 

extratos secos não apresentaram alguma toxicidade, tanto em animais como 

no homem. Foram documentados alguns casos de dermatites de contato 

ocupacional e rinites. Nesse sentido, as lactonas sequiterpenicas, em especial 

a cinaropicrina, seriam as moléculas responsáveis. Segundo Alonso (2004), a 

administração em humanos de 320 mg diários de extrato de Alcachofra em 

cápsulas não traz efeitos tóxicos nem indesejáveis mesmo com meses de 

tratamento (ALONSO, 2004).  

 Devido aos princípios amargos poderem passar para o leite materno, 

não é recomendado o emprego durante a amamentação, visto que os mesmos 

podem dar sabor amargo ao leite (ALONSO, 2004). Seu efeito em nível 

vesicular faz com que não se recomende em casos de obstrução das vias 

biliares.  

Efeitos 

adversos/Contra 

indicações 

Laboratório 

A 

Laboratório 

B 

Laboratório  

C 

Laboratório  

D 

Distúrbios 

gastrintestinais 

(ALONSO, 2004) 

Não 

contempla 

Não contempla Não 

contempla 

Contempla 

Dermatites de 

contato (ALONSO, 

2004) 

Contempla Não contempla Não 

contempla 

Contempla 

Rinite 

(ALONSO, 2004) 

Não 

contempla 

Não contempla Não 

contempla 

Contempla 

Não usar durante a 

amamentação 

(ALONSO, 2004) 

 

Contempla  

 

Contempla  

 

Contempla 

 

Contempla 

Não usar se houver 

obstrução das vias 

biliares (ALONSO, 

2004) 

 

Contempla  

 

Contempla 

 

Contempla 

 

Contempla 
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 Já o quadro de interações medicamentosas mostra que apenas um 

laboratório cita as interações de acordo com os dados obtidos na literatura 

científica.  

QUADRO 24- LITERATURA CIENTÍFICA REFERENTE ÀS INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS DE EXTRATO SECO DE Cynara scolymus X DADOS OBTIDOS NAS 
BULAS DOS PRODUTOS À BASE DO EXTRATO DA PLANTA. 
FONTE: A autora (2009) 
 
 Dos quatro laboratórios, três afirmam que a literatura científica não relata 

algum tipo de interação medicamentosa com o uso da alcachofra, ou então que 

não há interação com medicamento, nem com alimento. Porém, já foi 

comprovada a ação diurética aumentada dessa planta quando ingerida 

concomitantemente com drogas anti-hipertensivas, pois algumas delas também 

são diuréticas. Segundo Nicoletti et al, (2007), o efeito diurético promovido pela 

alcachofra poderá ser prejudicial quando utilizada com drogas que provocam a 

mesma ação, porque o volume sangüíneo poderá diminuir drasticamente, 

gerando quedas de pressão arterial por hipovolemia. Como a alcachofra atua 

na diurese, podendo provocar excreção de potássio, existe a possibilidade de 

desencadeamento de níveis baixos de potássio na corrente sangüínea. As 

interações mais graves poderão ser verificadas com diuréticos de alça 

(furosemida) e tiazídicos (Clortalidona, Hidroclorotiazida, Indapamida) 

(NICOLETTI et al., 2007) . 

 Com relação aos dados exigidos pela legislação, foi possível comparar 

as bulas e perceber que mais da metade delas (3) não possui todos os dados 

exigidos pela legislação no que diz respeito às Informações ao paciente e às 

Informações técnicas. 

 

 

Interações 

Medicamentosas 

Laboratório 

A 

Laboratório 

B 

Laboratório  

C 

Laboratório  

D 

Com drogas anti-

hipertensivas 

(NICOLETTI et al., 

2007) 

 

Não 

contempla 

 

Não  

contempla 

 

 

Contempla  

 

Não  

contempla 

Com diuréticos 

(NICOLETTI et al., 

2007) 

Não 

contempla 

Não  

contempla 

  

  Contempla  

Não  

contempla 
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QUADRO 25- ANÁLISE DE BULAS DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS A BASE DE 
CYNARA SCOLYMUS (L.) COMPOSITAE (ALCACHOFRA) DE ACORDO COM O EXIGIDO 
PELA RDC Nº 140/2003 
FONTE: A autora (2007) 
 

  

 Na bula do Laboratório A deveria constar, nas informações ao paciente e 

nas informações técnicas, o tempo médio estimado do início da ação 

farmacológica do medicamento e a duração de tratamento. A bula também não 

contém uma das frases obrigatórias na legislação. Já o laboratório C apresenta 

as mesmas deficiências que o laboratório A excluindo a frase obrigatória, pois 

todas foram colocadas. O laboratório D não cita o tempo médio estimado do 

inicio da ação farmacológica, muito menos o tempo de duração do tratamento. 

Também não há a descrição do aspecto físico e características organolépticas 

do produto e faltam algumas frases obrigatórias. O laboratório B foi o único que 

cumpriu todas as exigências da legislação na bula analisada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laboratório A Laboratório B Laboratório C Laboratório D 

Identificação 

do 

medicamento 

Dados 

completos 

Dados 

completos 

Dados 

completos 

Dados 

completos 

Informações 

ao Paciente 

Dados 

incompletos 

Dados 

completos 

Dados 

incompletos 

Dados 

incompletos 

Informações 

técnicas 

Dados 

incompletos 

Dados 

completos 

Dados 

incompletos 

Dados 

incompletos 

Dizeres  

Legais 

Dados 

completos 

Dados 

completos 

Dados 

completos 

Dados 

completos 

Frases 

obrigatórias 

Dados 

incompletos 

Dados 

completos 

Dados 

completos 

Dados 

incompletos 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Com base na literatura científica foi possível levantar várias informações 

sobre as ações farmacológicas, as posologias, as reações adversas e as 

interações medicamentosas dos cinco fitomedicamentos descritos no decorrer 

desse trabalho. Há que se considerar a possibilidade dos laboratórios 

farmacêuticos terem utilizado outras literaturas científicas como referência. 

Entretanto, em relação a este presente estudo, ao analisar as bulas especificas 

para cada um dos medicamentos fitoterápicos investigados, foi possível 

perceber que muitas não citaram todas as ações terapêuticas já publicadas na 

literatura levantada, suas posologias muitas vezes foram diferentes das 

encontradas nos trabalhos científicos e houve pouca informação sobre reações 

adversas e interações medicamentosas nas bulas. Para facilitar a visualização 

geral desses resultados, foram montados 4 gráficos nos quais foram analisadas 

todas as bulas, independente dos produtos a que elas se referem, nos 

quesitos: ação do medicamento, posologia, reações adversas e interações 

medicamentosas.  

 O total de bulas que foram analisadas nessa pesquisa foram 15. Nos 

gráficos a seguir têm-se a quantidade de bulas que citaram todas as ações 

farmacológicas, posologias, efeitos adversos e interações medicamentosas 

encontrados na literatura pesquisada, aquelas que citaram mais de 50% 

dessas informações, aquelas que citaram metade delas e aquelas que citaram 

menos de 50%. Por exemplo, no caso do Ginkgo, foram encontradas sete 

ações farmacológicas na literatura pesquisada. As bulas A, B e C citaram cinco 

delas (71,4%) e a bula D citou duas (28,6%). No caso da posologia, foram 

encontradas quatro, as bulas A, B, C e D contemplaram o que os dados 

científicos pesquisados informavam. Com relação aos efeitos adversos, 

também foram encontrados quatro. A bula A citou duas (50%), a bula B e C 

citaram todas (100%) e a bula D citou três (75%). Já sobre as interações 

medicamentosas, foram encontradas 11. A bula A e D não citaram, a bula B 

citou duas (18%) e a bula C citou apenas uma (9%). O mesmo procedimento 

foi realizado com todos os medicamentos fitoterápicos. Em seguida, as bulas 

que tiveram no item “ação do medicamento” menos de 50% dos itens citados 

foram somadas, bem como as que citaram mais de 50%, exatamente 50% ou 

100% dos itens levantados na literatura científica. Também foi feito o mesmo 
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para os itens posologia, reações adversas e interações medicamentosas. A 

partir desses dados, têm-se quatro gráficos que ilustram a quantidade de bulas 

que citaram 50%, mais ou menos que esse valor ou todas as informações 

encontradas na literatura cientifica pesquisada para esse trabalho. 

 

 
 
 
GRAFICO 2 – BULAS QUE CONTEMPLAM 100%, MAIS DE 50%, 50% OU MENOS DE 50% 
DAS AÇÕES DO MEDICAMENTO ENCONTRADAS NA LITERATURA PESQUISADA  
FONTE: A autora (2009) 

 

Como se pode observar, todos os itens são apresentados em todas as 

bulas, porém ao conferi-los com a literatura sobre ação medicamentosa 

encontrada, percebe-se que cinco (33,3%) bulas citam mais que 50% desses 

quesitos, cinco (33,3%) citam menos do que essa porcentagem, outras cinco 

(33,3%) citam exatamente a metade e nenhuma cita todas, ou seja, nem todos 

os laboratórios colocaram em suas bulas todas as ações medicamentosas 

possíveis, optando por informar apenas algumas ou por não possuírem o 

conhecimento sobre as demais ações. 
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GRAFICO 3 – BULAS QUE CONTEMPLAM 100%, MAIS DE 50%, 50%, MENOS DE 50% DAS 
POSOLOGIAS ENCONTRADAS NA LITERATURA PESQUISADA  
FONTE: A autora (2009) 

 

No que se refere à posologia, cinco (33,3%) contemplam 100% do 

encontrado na literatura pesquisada, nenhuma contempla mais de 50% dos 

subitens, seis (40%) contemplam metade e quatro (26,6%) cumprem com 

menos de 50% das informações levantadas nas bases científicas. 

 
GRAFICO 4 – BULAS QUE CITARAM 100%, MAIS DE 50%, 50%, MENOS DE 50% DAS 
REAÇÕES ADVERSAS / CONTRA- INDICAÇÕES ENCONTRADOS NA LITERATURA 
PESQUISADA FONTE: A autora (2009) 
 
 No gráfico 4, seis (40%) bulas citaram todas as reações adversas 

encontradas na literatura usada, uma (6,66%) citou mais de 50% delas, oito 

(53,3%) citaram menos de 50% e nenhuma citou 50%. 
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GRAFICO 5 – BULAS QUE CITARAM 100%, MAIS DE 50%, 50%, MENOS DE 50% DAS 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENCONTRADAS NA LITERATURA PESQUISADA 
FONTE: A autora (2009) 
  

  Já no gráfico sobre as interações medicamentosas levantadas em 

literatura apenas uma (6,66%) citou todas, uma citou mais de 50% delas, 13 

citaram menos de 50% ou afirmaram que não havia interações com o 

medicamento e nenhuma delas citou metade.   

 Em resumo, tem a seguinte tabela: 

INSATISFATÓRIOS  
Itens analisados 

 
SATISFATÓRIOS Mais de 

50% 
50% Menos de 

50% 
Ação do 

medicamento 
0% 5 (33.3%) 5 (33,3%) 5 (33,3%) 

Posologia 5 (33,3%) 0% 6 (40%) 4 (26,6%) 
Reações 

adversas/Contra- 
indicações 

 
6 (40%) 

 
1 (6,66%) 

 
0% 

 
8 (53,3%) 

Interação 
Medicamentosa 

1 (6,66%) 1 (6,66%) 0% 13 (86,6%) 

TABELA 1- RESUMO DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NOS GRÁFICOS SOBRE 
BULAS EM COMPARAÇÃO COM A LITERATURA CIENTÍFICA 
FONTE: A autora (2009) 

 

É interessante salientar que apesar de nenhuma bula ter citado todas as 

ações medicamentosas, elas não estão totalmente equivocadas. Algumas 

dessas ações ainda não estão totalmente comprovadas em seres humanos. 

Para que um medicamento fitoterápico possa ser comercializado, é necessário, 

como dito anteriormente, que haja além de publicações científicas que 

confirmam sua ação, ensaios clínicos fase 3. Porém, todos os laboratórios 

citaram algumas delas e esse fato não significa que eles se importaram de fato 
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em disponibilizar essa informação ao paciente, mas em exaltar, principalmente, 

as propriedades benéficas do seu produto, citando apenas as propriedades que 

mais lhes convinham. Ao contrastar com as bulas que não colocaram as 

interações medicamentosas ou não citaram todos os efeitos adversos que 

podem ocorrer com o uso da medicação, isso fica ainda mais evidente. Dessa 

forma, a bula se torna semelhante a uma propaganda, não salientando 

informações importantíssimas que deveriam ser de conhecimento tanto do 

profissional da saúde como do usuário. 

 Bello, Montanha e Schenkel (2002) afirmam que, segundo o Código de 

Proteção do Consumidor, todo cidadão tem, como direito básico, o acesso a 

informação clara e adequada sobre serviços e principalmente produtos como 

os medicamentos (BELLO; MONTANHA; SCHENKEL, 2002).  Esse direito, 

pelo que foi levantado nesse trabalho, não tem sido respeitado pelas indústrias 

de medicamentos fitoterápicos.  

 Talvez, algo que tenha sido negligenciado pelas indústrias e órgãos 

competentes que regulamentam os medicamentos é o fato de as plantas 

medicinais e os fitoterápicos possuírem efeitos tóxicos e interações 

medicamentosas que precisam ser citadas nas bulas para melhor 

conscientização dos usuários e dos profissionais de saúde. Parece que essas 

questões de toxicidade ainda estão simplificadas para esses grupos, porém 

aos medicamentos fitoterápicos deve ser dada a mesma atenção que aos 

demais tipos de medicamentos.   

 Ao comparar as bulas com o que estabelece a RDC n° 140 de 29 de 

maio de 2003, foi possível elaborar mais cinco gráficos que avaliam se elas 

contemplam ou não os quatro itens obrigatórios, que são “identificação do 

medicamento”, “informações ao paciente”, “informações técnicas” e “dizeres 

legais”, bem como toda a descrição de cada um deles. Também o item “frases 

obrigatórias” foi analisado. Mais uma vez foram avaliadas todas as bulas, 

independente do medicamento fitoterápico a que se relacionam.  
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GRAFICO 6 – PORCENTAGEM DE BULAS QUE ESTÃO COMPLETAS, INCOMPLETAS OU 
NÃO APRESENTAM OS QUESITOS DA LEGISLAÇÃO RDC 140 DE 29 DE MAIO DE 2003 
SOBRE IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO 
FONTE: A autora (2009) 

 
 Em relação à identificação de medicamentos, 13 (86,6%) bulas 

cumpriam com esse requisito da legislação adequadamente e duas (13,3%) 

estavam incompletas.  

 

 
GRAFICO 7 – PORCENTAGEM DE BULAS QUE ESTÃO COMPLETAS, INCOMPLETAS OU 
NÃO APRESENTAM OS QUESITOS DA LEGISLAÇÃO RDC 140 DE 29 DE MAIO DE 2003 
SOBRE INFORMAÇÕES AO PACIENTE 
FONTE: A autora (2009) 

 

 O gráfico 7 mostra as Informações ao paciente, nele é possível observar 

que três (20%) bulas estavam completas e 12 (80%) estavam incompletas.  
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GRAFICO 8 – PORCENTAGEM DE BULAS QUE ESTÃO COMPLETAS, INCOMPLETAS OU 
NÃO APRESENTAM OS QUESITOS DA LEGISLAÇÃO RDC 140 DE 29 DE MAIO DE 2003 
SOBRE INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
FONTE: A autora (2009)  

 
  Com relação às informações técnicas, o gráfico fica semelhante ao 

anterior. Apenas cinco (33,3%) bulas estão completas, nove (60%) estão 

incompletas e uma (6,66%) não apresenta informações técnicas. 

 
GRAFICO 9 – PORCENTAGEM DE BULAS QUE ESTÃO COMPLETAS, INCOMPLETAS, OU 
NÃO APRESENTAM OS QUESITOS DA LEGISLAÇÃO RDC 140 DE 29 DE MAIO DE 2003 
SOBRE DIZERES LEGAIS  
FONTE: A autora (2009) 
  

 No gráfico 9 observa-se que 12 (80%) bulas apresentam todos os 

dizeres legais, uma (6,66%) está incompleta e duas (13,3%) não apresentam 

esses termos.  



                                                                                                                                                        82 
                                                                                                                                          
 

 
GRAFICO 10 – PORCENTAGEM DE BULAS QUE ESTÃO COMPLETAS, INCOMPLETAS, OU 
NÃO APRESENTAM OS QUESITOS DA LEGISLAÇÃO RDC 140 DE 29 DE MAIO DE 2003 
SOBRE FRASES OBRIGATÓRIAS 
FONTE: A autora (2009) 

  

 Nesse último tem-se que nove (60%) bulas citam todas as frases 

obrigatórias, cinco (33,3%) não citam todas e uma (6,66%) não apresenta esse 

item.  

 Em resumo, tem-se a tabela a seguir: 

 
Itens analisados COMPLETAS INCOMPLETAS NÃO APRESENTA 
Identificação do 
Medicamento 

13 (86,6%) 2 (13,3%) 0% 

Informações ao 
Paciente 

3 (20%) 12 (80%) 0% 

Informações 
técnicas 

5 (33,3%) 9 (60%) 1 (6,66%) 

Dizeres legais 12 (80%) 1 (6,66%) 2 (13,3%) 
Frases obrigatórias 9 (60%) 5 (33,3%) 1(6,66%) 
QUADRO 27- RESUMO DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NOS GRÁFICOS SOBRE 
BULAS EM COMPARAÇÃO COM A RDC nº 140/03 
FONTE: A autora (2009) 
 

 Pelos gráficos e quadro é possível perceber que os itens “identificação 

do medicamento”, “dizeres legais” e “frases obrigatórias” apresentam baixa 

porcentagem de dados incompletos ou ausentes, pois apresentaram 

respectivamente, 13,3%, 19,96% e 39,9%. Quanto aos outros itens, a omissão 

de informações obrigatórias é elevada, 80% das bulas não apresentam toda a 

descrição que é exigida pela legislação no item “informações ao paciente” e 

66,6% delas não apresentam o que é necessário sobre as “informações 

técnicas”. Dessa forma compreende-se, em parte, porque usuários e 

profissionais da saúde apresentam dificuldades com relação ao uso racional do 

medicamento fitoterápico. Os itens que mais deveriam ser claros e completos 
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são aqueles que tiveram maior porcentagem de dados incompletos ou 

simplesmente não constavam na bula. Há que se refletir, entretanto, que a falta 

de tais informações não deve ser considerada justificativa para a má qualidade 

da orientação farmacêutica ou pelo uso incorreto dos medicamentos pelos 

pacientes. Apesar de se considerar como uma situação ideal sabe-se que a 

cidadania implica em exigência por parte dos usuários de seus direitos quanto 

às informações relativas ao medicamento. Isto significa exigir dos médicos e 

farmacêuticos orientações claras e precisas quanto aos medicamentos não 

prescritos (automedicação responsável) e também que esses profissionais 

façam uso correto dos conhecimentos construídos em sua formação 

acadêmica, que estejam em constante atualização profissional.  

 Ainda em relação às bulas, em dezembro de 2008 foi publicada pela 

ANVISA a RDC nº 95 que regulamenta o texto de bulas de medicamentos 

fitoterápicos (BRASIL, 2008), padronizando assim as bulas de alguns desses 

medicamentos. Acredita-se que esse já é um importante passo para a melhoria 

da problemática aqui trabalhada. Cabe agora aos demais profissionais 

farmacêuticos que trabalham nas indústrias e laboratórios dos 

fitomedicamentos ajustarem suas bulas de acordo com os novos parâmetros 

colocados por essa nova RDC que estabeleceu o prazo de até 180 dias para 

esta adequação. Assim, tanto usuários como farmacêuticos que necessitam 

dessas informações no ato da dispensação terão acesso a informações de 

qualidade.  
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6 CONCLUSAO 

  

 Como se pôde observar no presente estudo, a complexidade das plantas 

medicinais não está apenas em suas moléculas. Ela vai muito além, desde a 

produção do medicamento fitoterápico até o momento da orientação 

farmacêutica no balcão da farmácia. 

Além disso, a produção de medicamentos fitoterápicos é um importante 

ramo industrial que cresce em âmbito nacional, esperar-se-ia, portanto, que a 

qualidade das informações apresentadas aos usuários, seja profissional ou 

paciente, fossem as melhores possíveis. Porém, com os resultados aqui 

colocados e discutidos não se pode chegar a essa conclusão. Pelo contrário, a 

maioria das bulas dos medicamentos fitoterápicos é incompleta e em muitos 

casos incoerentes com a legislação vigente. Acredita-se, portanto, que as bulas 

de medicamentos fitoterápicos necessitam não só de uma padronização, mas 

de uma constante revisão e atualização. 

O farmacêutico também deve sempre lembrar das atribuições que são 

conferidas a ele pela lei (BRASIL, 2001) com relação à orientação para o uso 

racional de medicamentos e a automedicação responsável, entre outros.  

Quando os profissionais farmacêuticos assumirem o conceito de 

fitoterápico como um medicamento e que é de sua responsabilidade não só 

dispor um material técnico-científico adequado numa embalagem, mas também 

fazer uma correta dispensação desse produto, teremos um grande ganho para 

a sociedade. 
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ANEXO 1  

RESOLUÇÃO - RDC Nº 140, DE 29 DE MAIO DE 2003 

título: Resolução RDC nº 140, de 29 de maio de 2003  
ementa não oficial: Estabelece regras das bulas de MEDICAMENTOS para pacientes e para 
profissionais de saúde. 
publicação: D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 02 de junho de 2003 órgão emissor:  
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
alcance do ato: federal – Brasil    
atos relacionados:  
  Art. 4º, incisos I, II, III, IV, V e VII da Lei nº 5991, de 17 de dezembro de 1973  
  Art. 3º da Lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976  
  Lei nº 9787, de 10 de fevereiro de 1999  
  Decreto nº 79094, de 05 de janeiro de 1977 

 texto de retificação:   Republicada, no dia 24 de setembro de 2003, por ter saído com incorreção no 

original, publicado no DOU nº 104, de 2 de junho de 2003, Seção 1, pág. 39. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 11, inciso IV do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, c/c 

o art. 111, inciso I, alínea "b", § 1º do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 593, de 25 de agosto 

de 2000, republicada em 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 6 de março de 

2003,considerando que as informações relativas a um medicamento e a respectiva classe terapêutica 

devem orientar adequadamente o paciente e o profissional de saúde, em prol do uso racional de 

medicamentos;considerando que os textos de bula de medicamentos no mercado devem ser reavaliados, 

em face da heterogeneidade das informações para o paciente e para os profissionais de 

saúde;considerando que compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA - no cumprimento 

de suas atribuições regulamentares, implementar ações para agilizar a operacionalização de suas 

atividades administrativas quanto ao registro, atualização e revalidação de produtos;considerando os 

dispositivos da Lei nº 6.360 de 1976 e do Decreto nº 79.094 de 1977, alterado pelo Decretonº3.961 de 

2001, da Lei nº 8.926 de 1994, da Portaria/MS nº 3.916 de 1998, Portaria nº 110 de 1997, Lei nº 8078 de 

1990 - Código de Defesa do Consumidor, da MP nº 2190-34 de 2001 e as definições do Report of the 4th 

WHO - Consultative Group on the Role of the Pharmacist; considerando que a Medida Provisória de nº 

2.134-25, de 28 de dezembro de 2000, D.O.U, de 29 de dezembro de 2000, instituiu a isenção do 

recolhimento de taxa para acréscimo ou alteração de registro, referente a texto de bula;considerando as 

definições contidas no Glossário de Definições Legais;adota a seguinte Resolução e eu Diretor-

Presidente determino a sua publicação: 

 

Art. 1º Para os efeitos desta resolução, além das definições estabelecidas nos incisos I, II, III, IV, V e VII 

do art. 4º da Lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973, do art. 3º da Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 

1976 e da Lei nº 9.787 de 10 de fevereiro de 1999, serão adotadas as definições descritas abaixo. 

Advertências: instruções ou avisos que favorecem o uso correto, prudente e seguro do medicamento, para 

prevenir um agravo à saúde, mas que, não necessariamente, o contra-indique. 

Bula para o profissional de saúde: documento legal sanitário que contém informações técnico-científicas e 

orientadoras sobre medicamentos para o seu uso racional, as quais são disponibilizadas aos profissionais 

de saúde. 

Bula para o paciente: documento legal sanitário que contém informações técnico-científicas e orientadoras 

sobre medicamentos, as quais são disponibilizadas aos usuários em linguagem apropriada, ou seja, de 

fácil compreensão; nos estabelecimentos com atividade de dispensação de medicamentos, conforme lei 
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vigente. 

Bulário Eletrônico da ANVISA: banco de dados eletrônico que contêm textos de bula de medicamentos e 

outras informações sobre educação em saúde. 

Contra indicação: qualquer condição de saúde, relativa a uma doença ou ao doente, que leva a uma 

limitação do uso do medicamento (contra-indicação relativa), ou até a não utilização (contra-indicação 

absoluta). Caso essa condição não seja observada, poderá acarretar graves efeitos nocivos a saúde do 

usuário do medicamento. 

Compêndio de Bulas de Medicamentos (CBM): publicação anual do conjunto de bulas de medicamentos 

comercializados, editada pela ANVISA, e com os conteúdos da bula para o paciente e da bula para o 

profissional de saúde. 

Grupos de risco: sub-grupo da população que apresenta características comuns, tais como: lactentes, 

diabéticos, alérgicos a um ou mais componentes de formulação farmacêutica, cardiopatas, renais 

crônicos, que necessitam atenção médica especial ao utilizar um medicamento. 

Interação medicamentosa: é uma resposta farmacológica ou clínica, causada pela combinação de 

medicamentos, diferente dos efeitos de dois medicamentos dados individualmente. O resultado final pode 

aumentar ou diminuir os efeitos desejados e, ou, os eventos adversos. Podem ocorrer entre medicamento-

medicamento, medicamento-alimentos, medicamento-exames laboratoriais e medicamento-substâncias 

químicas. A confiabilidade dos resultados dos exames laboratoriais pode ser afetada por sua interação 

com medicamentos. 

Memento terapêutico: conjunto de informações técnico-científicas orientadoras sobre medicamentos para 

o seu uso racional, editado pelos laboratórios oficiais, disponibilizado aos profissionais de saúde. 

Reação adversa a medicamentos: qualquer resposta a um medicamento que seja prejudicial, não-

intencional, e que ocorra nas doses normalmente utilizadas, em seres humanos, para profilaxia, 

diagnóstico e tratamento de doenças; ou para a modificação de uma função fisiológica. 

Forma e conteúdo das bulas 

Art. 2º Sem prejuízos do disposto nos artigos 93, 94, 95 e 96, do Decreto nº 79094/77, as bulas deverão 

apresentar letra de tamanho mínimo 1,5 milímetros e seguir a seqüência do conteúdo preconizado abaixo: 

I) Identificação do medicamento 

Nome comercial ou marca do medicamento. 

Denominação genérica dos princípios ativos, utilizando a Denominação Comum Brasileira - DCB ou, em 

sua ausência, a Denominação Comum Internacional - DCI, ou ainda, Chemical Abstract Service - CAS. 

Para fitoterápicos, usar a nomenclatura oficial botânica. 

Formas farmacêuticas, vias de administração e apresentações comercializadas. 

Inserir a frase "Uso pediátrico e, ou, adulto", em destaque. 

Composição: descrição qualitativa e quantitativa (indicar equivalência sal-base) para os princípios ativos, e 

qualitativa (indicando o nome da substância) para os demais componentes da formulação. 

Peso, volume líquido ou quantidade de unidades, conforme o caso. 

II) Informações ao paciente 

As informações ao paciente são obrigatórias e devem ser escritas em linguagem acessível, de acordo 

com as terminologias preconizadas pela Classificação Internacional de Doenças, CID 10, ao referir sinais, 

sintomas e doenças. O texto deve ser de fácil compreensão para o paciente e pode ser na forma de 

perguntas e respostas, contendo as seguintes orientações em destaque: 

1. Ação do medicamento ou Como este medicamento funciona?  

Descrever as ações farmacológicas de forma sumarizada. Informar o tempo médio estimado do início da 

ação farmacológica do medicamento. 

2. Indicações do medicamento ou Por que este medicamento foi indicado? 
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Descrever as indicações do uso do medicamento. 

3. Riscos do medicamento ou Quando não devo usar este medicamento? 

Descrever as contra-indicações, advertências, precauções e principais interações medicamentosas, 

inclusive com alimentos e testes laboratoriais. Salientar risco de uso por via de administração não 

recomendada. Incluir restrições a grupos de risco. Incluir as frases de alerta de acordo com o Guia para 

"Frases de Alerta Associadas às Categorias de Risco de Fármacos Destinados às Mulheres Grávidas". 

Incluir as seguintes expressões com destaque:  

"Este medicamento é contra-indicado na faixa etária _____." ou "Não há contra-indicação relativa a faixas 

etárias"; 

"Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis"; 

"Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento" e  

"Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde" (para 

os medicamentos vendidos sob prescrição médica).  

4. Modo de uso ou Como devo usar este medicamento? 

Descrever o aspecto físico e características organolépticas do produto. Descrever como usar o 

medicamento. Indicar a posologia descrevendo a dose para cada forma farmacêutica com as respectivas 

instruções de uso, intervalos de administração, duração do tratamento, bem como suas vias de 

administração. Detalhar posologia para doenças específicas e situações especiais, quando for o caso. 

Descrever a conduta necessária caso haja esquecimento de administração (dose omitida), quando for o 

caso. Incluir as seguintes expressões com destaque: 

"Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento", 

para os medicamentos vendidos sob prescrição médica; 

"Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico", para os medicamentos vendidos sob 

prescrição médica; 

"Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de 

seu cirurgião-dentista", para os medicamentos isentos de prescrição médica; 

"Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do 

medicamento" e 

"Este medicamento não pode ser partido ou mastigado", para comprimidos revestidos, medicamentos com 

liberação controlada, cápsulas, drágeas e pílulas. 

5. Reações adversas ou Quais os males que este medicamento pode causar? 

Citar as reações adversas mais importantes por ordem de freqüência ou gravidade. Incluir a seguinte 

expressão com destaque:  

"Atenção: este é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança 

aceitáveis para comercialização, efeitos indesejáveis e não conhecidos podem ocorrer. Neste caso, 

informe seu médico". Esta frase deverá ser incluída durante os primeiros cinco anos de uso de um 

medicamento novo, em condições normais de comercialização ou dispensação. 

6. Conduta em caso de superdose ou O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste 

medicamento de uma só vez?  

Descrever os sintomas que caracterizam a superdose e o que fazer antes de procurar socorro médico. 

7. Cuidados de conservação e uso ou Onde e como devo guardar este medicamento?  

Descrever cuidados específicos para a guarda do medicamento e armazenamento antes e depois da 

abertura da embalagem ou preparo. Incluir as seguintes expressões com destaque: 

"Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças"; 

"Este medicamento, depois de aberto, somente poderá ser consumido em___dias", para medicamentos 

que uma vez abertos, sofram redução de sua estabilidade antes do final de seu prazo de validade original. 
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III) Informações técnicas aos profissionais de saúde 

As informações aos profissionais de saúde são obrigatórias e devem estar de acordo com as 

terminologias preconizadas pela Classificação Internacional de Doenças, CID 10, ao referir sinais, 

sintomas e doenças. 

1. Características farmacológicas 

Descrever o medicamento com as suas propriedades farmacológicas (farmacodinâmicas e 

farmacocinéticas) fundamentadas técnico-cientificamente. 

2. Resultados de eficácia 

Citar a porcentagem de cura ou prevenção do grupo intervenção e o grupo de comparação, quando 

disponíveis, citando a referência bibliográfica. Na inexistência destes dados, justificar para a ANVISA. 

3. Indicações 

Descrever as indicações terapêuticas devidamente registradas na ANVISA.  

4. Contra indicações 

Descrever as contra-indicações.  

5. Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto 

Descrever as condições de conservação, modo correto do preparo, manuseio e aplicação; informe a via 

de administração correta. 

6. Posologia 

Dose e duração do tratamento, dose máxima diária, vias de administração; detalhar a posologia para 

doenças específicas e situações especiais, quando for o caso. Descrever a conduta necessária caso haja 

esquecimento de administração (dose omitida), quando for o caso. Detalhar a equivalência em peso entre 

o composto químico da apresentação farmacêutica com a substância terapeuticamente ativa. Incluir a 

seguinte expressão com destaque somente para medicamentos similares, quando for o caso:  

"Atenção: este medicamento é um similar que passou por testes e estudos que comprovam a sua eficácia, 

qualidade e segurança, conforme legislação vigente".  

7. Advertências 

Descrever as advertências, recomendações sobre uso adequado do medicamento e restrições. Salientar 

risco de uso por via de administração não recomendada. Incluir ajuste de dose, para pacientes idosos e 

outros grupos de risco. Indicar a categoria de risco na gravidez, incluindo as frases de alerta de acordo 

com o Guia para "Frases de Alerta Associadas às Categorias de Risco de Fármacos Destinados às 

Mulheres Grávidas". 

8. Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco 

Descrever as advertências e recomendações sobre o uso adequado de medicamentos por grupos de 

risco.  

9. Interações medicamentosas 

Informar, em ordem de gravidade e, ou, freqüência as interações medicamentosas com alimentos, 

exames de laboratório, outros medicamentos, tabaco, álcool, além de incompatibilidades, com 

especificação das substâncias ou grupos de substâncias, quando aplicável. Para medicamentos novos, 

descrever interações potenciais.  

10. Reações adversas a medicamentos 

Informar em ordem de gravidade e, ou, freqüência as reações adversas. Incluir a seguinte expressão com 

destaque:  

"Atenção: este é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança 

aceitáveis para comercialização, efeitos indesejáveis e não conhecidos podem ocorrer. Neste caso, 

informe seu médico". Esta frase deverá ser incluída durante os primeiros cinco anos de uso de um 

medicamento novo, em condições normais de comercialização ou dispensação. 
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11. Superdose 

Descrever as condutas gerais e específicas na superdose. 

12. Armazenagem 

Descrever condições de ambiente para conservação do produto para estocagem.  

IV) Dizeres legais 

Número do registro na ANVISA/MS; é facultado descrever somente os nove primeiros dígitos. 

Farmacêutico responsável e respectivo número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia da 

Unidade Federativa. 

Nome completo e endereço do fabricante e do titular do registro. 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. 

Telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa. 

Incluir os seguintes dizeres, quando for o caso: 

"Uso restrito a hospitais"; 

"Venda sob prescrição médica"; 

"Dispensação sob prescrição médica" (para laboratórios oficiais) e 

"Proibida a venda ao comércio". 

Art. 3º Qualquer frase obrigatória a ser inserida no texto de bula direcionado ao paciente, deve apresentar 

modificação em sua redação a fim de facilitar o entendimento por parte do usuário do medicamento. O 

conteúdo não pode ser alterado a ponto de comprometer a informação.  

Art. 4º É permitido utilizar duas ou mais logomarcas de empresas fabricantes de medicamentos em bulas, 

desde que esta solicitação já tenha sido aprovada no ato do registro ou em alteração de rotulagem de 

pós-registro. 

Art. 5º Os dizeres de bulas de medicamentos sujeitos a legislação sanitária específica seguirão o que ela 

prevê, sem prejuízo do disposto nesta resolução. 

Parágrafo único. Para os medicamentos importados, observar o disposto no parágrafo 2º do artigo 12 do 

Decreto 79094/77. 

Art. 6º Os textos de bula dos produtos farmacêuticos com apresentação líquida para uso sistêmico, 

deverão conter na descrição Modo de uso (item II do artigo 2º) e Posologia (item III do artigo 2º), a dose 

expressa em unidade de peso do medicamento/kg corpóreo e, ou, unidade de peso do 

medicamento/superfície corporal e a concentração do(s) medicamento(s) por unidade de volume, ou seja, 

unidade de peso do(s) medicamento(s) por um (1) mililitro (ml). 

§1º Para medicamentos que utilizam Unidades Internacionais (UI) poderão ser descritos UI do fármaco/kg 

corpóreo e, ou, UI do fármaco/superfície corporal, na posologia. 

§ 2º Todos produtos farmacêuticos com apresentação líquida em gotas deverão apresentar, com 

destaque, na bula, a equivalência de gotas para cada mililitro. 

§ 3º Em caso de solução concentrada ou em pó, o procedimento para reconstituição e, ou, diluição, antes 

da administração e o volume final do medicamento deverão ser incluídos, com detalhe. 

§ 4º Para injetáveis liofilizados e pó para reconstituição de uso oral, informar o (s) diluente (s) e o período 

de uso, após a diluição, por condição de conservação. 

Art. 7º Os textos de bula dos medicamentos com apresentação em formulações de liberação controlada 

para absorção transdérmica, de acordo com o artigo 5º deverão conter, na descrição Modo de Uso (item II 

do artigo 2º) e Posologia (item III do artigo 2º), a concentração do produto ativo, em cada unidade 

posológica e a dose média absorvida pelo paciente, por unidade de tempo.  

Do período de atualização de acordo com a nova forma e conteúdo das bulas do medicamento padrão 

para texto de bula 

Art. 8º Em até cento e oitenta (180) dias, a partir da data de republicação desta resolução, as empresas 
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que tenham medicamentos que constem na "Lista de medicamentos padrão para texto de bula", devem 

encaminhar, à ANVISA, as bulas dos seus medicamentos comercializados, com as informações descritas 

no artigo 2º dessa resolução, e declarando seu status de venda de acordo com a legislação vigente, 

acompanhadas de documentos e formatos explicitados nos parágrafos deste artigo. 

§ 1º As bulas referenciadas no caput deste artigo, deverão ser encaminhadas em formato eletrônico 

conforme Guia de Submissão Eletrônica de Bulas, disponível no portal da ANVISA. Todas as informações 

enviadas por meio do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Bulas e inclusive a atualização de dados 

cadastrais, são de inteira responsabilidade da empresa. 

§ 2º Deve-se acompanhar um documento declaratório de venda, correspondente aos últimos doze (12) 

meses, que deverá conter os números das notas fiscais, com respectiva relação de estabelecimentos 

compradores, até um máximo de três (3) notas, por forma farmacêutica do produto. As exceções serão 

avaliadas isoladamente. 

§ 3º A empresa titular do registro do medicamento padrão para texto de bula, que tenha obtido o primeiro 

registro em outro país, antes que no Brasil, deverá encaminhar a cópia da bula mais recente registrada 

naquele país com tradução juramentada, quando o idioma não for o inglês nem o espanhol, sem suprimir 

ou alterar as informações do texto de bula, originalmente aprovado pela autoridade sanitária do país em 

questão. As alterações implementadas na bula do país do primeiro registro, serão encaminhadas à 

ANVISA acompanhadas da tradução da atualização, sob responsabilidade legal e técnica da empresa, 

para análise dessa Agência. Estes encaminhamentos serão eletrônicos, de acordo com as instruções 

contidas no Guia de Submissão Eletrônica de Bulas.  

§ 4º A empresa titular do registro do medicamento padrão para texto de bula, registrado primeiramente no 

Brasil, deverá encaminhar a cópia da bula atualizada de acordo com esta resolução apontando as 

referências bibliográficas de revistas indexadas (Medline, Chemical Abstracts, Biosis, International 

Pharmaceutical Abstracts, Biological Abstracts), devidamente indicadas no corpo do texto. Este 

encaminhamento será eletrônico de acordo com as instruções contidas no Guia de Submissão Eletrônica 

de Bulas. 

§ 5º A "Lista de medicamento padrão para texto de bula", acessível pelo portal da Anvisa - área de 

Farmacovigilância, será atualizada na medida em que se reconheçam novos medicamentos padrão para 

texto de bula. A partir da data de inclusão do medicamento nessa Lista, os detentores do registro terão 

cento e oitenta (180) dias para submeter as respectivas bulas, de acordo com o Guia de Submissão 

Eletrônica de Bulas. 

§ 6° Os textos de bula, analisados pela Farmacovigilância da ANVISA, serão apensados ao processo de 

origem do medicamento, quando concluída a análise, a fim de documentar as alterações realizadas. 

§ 7º Será considerada infração sanitária o não-envio de qualquer das documentações exigidas nos 

parágrafos acima, no prazo estipulado no caput deste artigo.  

Art. 9º Os laboratórios oficiais poderão optar pelo uso de Bula ou de Memento Terapêutico observando as 

atualizações publicadas no Compêndio de Bulas de Medicamentos. 

Do período de harmonização de conteúdos das bulas dos medicamentos genéricos, similares e 

fitoterápicos 

Art. 10 Após a publicação no D.O.U., acerca da disponibilização do Bulário Eletrônico da ANVISA, no 

portal dessa Agência, as bulas de medicamentos genéricos, similares e fitoterápicos devem ser 

harmonizadas com as bulas do respectivo medicamento padrão para texto de bula e encaminhadas à 

ANVISA, em formato eletrônico conforme o Guia de Submissão Eletrônica de Bulas, até o prazo máximo 

de cento e oitenta dias (180) dias, de acordo com os critérios abaixo: 

§ 1º Para medicamentos genéricos, similares e fitoterápicos, as bulas não poderão conter menos 

informações do que as contidas na bula do medicamento padrão para texto de bula. 
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§ 2º As empresas titulares de medicamentos genéricos, similares e fitoterápicos, que identificarem 

informações restritivas não-incorporadas nas bulas disponibilizadas no Bulário Eletrônico da ANVISA, 

deverão encaminhar estas informações à Unidade de Farmacovigilância da ANVISA por ofício. 

Art. 11 Após o cumprimento do dispositivo no artigo 8º desta resolução, a empresa titular do registro do 

medicamento padrão para texto de bula, cujas informações restritivas na bula sofreram qualquer alteração 

de conteúdo, informado e, ou, alterado pela empresa matriz ou autoridade sanitária do país que 

originalmente registrou o medicamento, deverá, no prazo máximo de noventa (90) dias, enviar, à ANVISA, 

as alterações ocorridas na bula do medicamento, em forma eletrônica, conforme o Guia de Submissão 

Eletrônica de Bulas.  

§ 1º Será considerada infração sanitária a não-harmonização de conteúdos entre a bula do país que 

originalmente registrou o medicamento e a bula registrada no Brasil, no prazo estipulado no caput deste 

artigo. 

§ 2º Cabe à Unidade de Farmacovigilância desta Agência, atualizar o Bulário Eletrônico da ANVISA e ser 

responsável pelo encaminhamento ao D.O.U. das alterações de conteúdo de bulas dos medicamentos 

padrões para texto de bulas. 

Art. 12 A empresa titular de registro de medicamento genérico, similar e fitoterápico deverá, no prazo de 

noventa (90) dias, após a publicação no D.O.U. da data de alterações de bulas do medicamento padrão 

para texto de bula, encaminhar à ANVISA a harmonização entre as bulas conforme o Guia de Submissão 

Eletrônica de Bulas. 

Parágrafo único. Será considerada infração sanitária a não-harmonização de conteúdos entre bula de 

medicamento genérico, similar e fitoterápico com o medicamento padrão para texto de bula, no prazo 

estipulado no caput deste artigo. 

Do período de comercialização de medicamentos com os novos formatos de bulas 

Art. 13 Fica estabelecido que, a partir da data da divulgação oficial da primeira edição do Compêndio de 

Bulas de Medicamentos, as empresas com produtos citados no Compêndio liberarão, no mercado, as 

bulas atualizadas em dois formatos: bula para pacientes e bula para profissionais de saúde, de acordo 

com as definições do artigo 1º desta resolução.  

§ 1º A bula para o paciente, destinada aos estabelecimentos que têm atividade de dispensação de 

medicamentos prevista em lei vigente, conterá os itens Identificação do medicamento, Informações ao 

paciente e Dizeres legais conforme descrito no artigo 2º, o que permitirá mais aproveitamento do espaço 

de impressão pela exclusão do item Informações técnicas aos profissionais de saúde do artigo 2º, e isso 

possibilitará um aumento do tamanho de letra acima do preconizado legalmente. 

§ 2º A bula para profissional de saúde, estará disponível nos medicamentos com destinação hospitalar, e 

conterá os itens Identificação do medicamento, Informações técnicas aos profissionais de saúde e Dizeres 

legais, conforme descrito no artigo 2º, o que possibilitará um aprofundamento do conteúdo técnico, sem 

duplicação de informações. 

Art. 14 Após a data de publicação da 1ª edição do CBM, todas as bulas em novo formato deverão estar 

contidas nas embalagens dos lotes a serem fabricados, até o máximo de cento e oitenta (180) dias, para 

todos os medicamentos citados no CBM. Bulas a serem atualizadas daí em diante, deverão estar contidas 

nas embalagens dos lotes a serem fabricados, até o máximo de cento e oitenta (180) dias, para todos os 

medicamentos contidos na "Lista de medicamento padrão para texto de bula". Os demais medicamentos 

terão este prazo estendido até duzentos e setenta (270) dias, a partir da publicação no D.O.U. das 

alterações de bula do medicamento padrão para texto de bula. 

§ 1º Todos os medicamentos comercializados e dispensados, apenas em embalagem primária, deverão 

ter uma bula acompanhando cada unidade.  

§ 2º Em caso de informações de restrição que representem risco à vida de pacientes, a ANVISA pode 
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exigir que se coloque imediatamente, na embalagem, um adendo à bula. 

Art. 15 À Unidade de Farmacovigilância da ANVISA reserva-se o direito de exigir a alteração e, ou, 

complementação de quaisquer dados nas bulas, sempre que julgar necessário, por razões técnico-

científicas e, ou, para esclarecimento dos usuários de medicamentos. 

Art. 16 Compete à autoridade de vigilância sanitária estadual e municipal proceder, nas inspeções 

rotineiras, nas indústrias farmacêuticas ou importadoras de medicamentos, a verificação das alterações de 

bula, em consonância com as datas de fabricação dos lotes e datas de publicação das alterações no 

D.O.U. 

Art. 17 Até a primeira publicação do CBM, para efeito de registro de medicamento novo, é válido o modelo 

desta resolução, sendo que a bula contida na embalagem de venda apresentará os quatro itens descritos 

no artigo 2º. 

Parágrafo único: até o momento em que ocorra o primeiro envio eletrônico da bula, para efeito de 

alteração e, ou, inclusão de pós-registro de medicamento, fica válido o modelo da bula já aprovado.  

Art. 18 Os casos omissos ou não-tratados nesta resolução serão avaliados pela Unidade de 

Farmacovigilância da ANVISA.  

Art. 19 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

CLAUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES 
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ANEXO 2 

PORTARIA Nº 110, DE 10 DE MARÇO DE 1997  

O Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais e   

considerando que os textos de bulas de medicamentos com o(s) mesmo(s) princípio(s) ativo(s), devem 

conter a(s) mesma(s) indicação(ões) terapêutica(s) e demais informações fundamentais;  

considerando que estas informações fundamentais, relativas a um princípio ativo e respectiva classe 

terapêutica, devem orientar adequadamente o paciente e o médico;  

considerando a existência de textos de bula insuficientes dispostos no mercado;  

considerando a Lei n° 6.360/76 e o Decreto n° 79.094/77, a Portaria n° 65/86 e o Código de Defesa do 

Consumidor, resolve:   

Art. 1º Instituir roteiro para texto de bula de medicamentos, cujos itens devem ser rigorosamente 

obedecidos, quanto à ordem e conteúdo.  

Art. 2 º Sem prejuízo dos artigos 93, 94, 95, e 96 inclusive parágrafos e incisos do Decreto nº 79.094/77, 

as bulas dos medicamentos conterão obrigatoriamente:   

I) Identificacão do Produto  

a- Nome do Produto.  

b- Nome Genérico.  

c- Formas farmacêuticas e apresentações.  

d- USO PEDIÁTRICO OU ADULTO (em destaque).  

e- Composições completas.  

II) Informação ao Paciente  

Obrigatória e uniforme, escrita em linguagem de fácil compreensão para consumidor em geral.  

a- Ação esperada do medicamento.  

b- Cuidados de armazenamento - deverão ser mencionadas orientações específicas para a guarda do 

medicamento e cuidados de armazenamento antes e   

depois da abertura da embalagem e/ou preparo.  
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c- Prazo de validade - informar este prazo. Alertar para os perigos do medicamento com prazo de 

validade vencido.  

d- Gravidez e lactação - Incluir as frases "Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do 

tratamento ou após o seu término" (fixando o prazo quando for o caso). "Informar ao médico se está 

amamentando."  

e- Cuidados de administração - Citar os cuidados específicos e incluir: "siga a orientação do seu médico, 

respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento".  

f- Interrupção do tratamento - Incluir a frase "não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu 

médico". Citar as conseqüências quando for o caso.  

g- Reações adversas - Incluir a frase " Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis" 

(citar as mais importantes, por freqüência ou gravidade, quando for o caso).  

h- "TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"   

- em destaque e também na embalagem externa.  

i- Ingestão concomitante com outras substâncias - (álcool, alimentos, etc...).  

j- Contra-indicações e Precauções, informar o paciente sobre esses itens quando for o caso. Incluir a 

frase "Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o 

tratamento".  

k- Quando for o caso, incluir a(s) frase(s):  

- não deve ser utilizado durante a gravidez e a lactação;  

- durante o tratamento o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e 

atenção podem estar prejudicadas.  

l- Riscos da automedicação: Advertência quanto aos riscos da automedicação em geral: "NÃO TOME 

REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE".  

III) Informação Técnica:  

a- Características - químicas e farmacológicas do medicamento com base no relatório técnico.  

b- Indicações - baseadas em ações farmacológicas e não diagnósticos ou sintomas (poderão ser usados 

diagnósticos na dependência de concordância da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 

Saúde (SVMS).  

c- Contra-Indicações - baseadas em entidades clínicas nas quais o medicamento não pode ser utilizado.  
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d- Precauções e Advertências - citar as situações em que a administração do medicamento envolve 

algum risco ao paciente e colocar em destaque itens restritivos do produto, quando for o caso.  

e- Interações medicamentosas - e outras interações, citando substâncias ou grupos de substâncias e não 

especialidades farmacêuticas.  

f- Reações adversas/colaterais e alterações de exames laboratoriais - citar pela ordem de gravidade (se 

possível constar a incidência) todas as reações adversas comprovadas, utilizando sempre linguagem 

técnica; substituir a frase "não produz reações adversas" por "ainda não são conhecidas a intensidade e 

freqüência das reações adversas" (citar as situações mais comuns na INFORMAÇÃO AO PACIENTE).  

g- Posologia - dose e duração do tratamento, vias de administração;   

quando for o caso, detalhar posologia para doenças específicas e situações especiais (insuficiência renal 

ou hepática, etc.) sempre em linguagem técnica.  

h- Superdosagem - conduta na superdosagem e quando for o caso, nas reações adversas graves - 

condutas gerais e específicas.  

i- Pacientes idosos - advertências e recomendações sobre o uso adequado do medicamento por 

pacientes idosos.  

j- Produto novo - quando se tratar de produto novo deverão ser acrescentados os dizeres: ESTE 

PRODUTO É UM NOVO MEDICAMENTO E EMBORA AS PESQUISAS TENHAM INDICADO EFICÁCIA 

E SEGURANÇA, QUANDO CORRETAMENTE INDICADO, PODEM OCORRER REAÇÕES ADVERSAS 

IMPREVISÍVEIS, AINDA NÃO DESCRITAS OU CONHECIDAS.   

EM CASO SUSPEITA DE REAÇÃO ADVERSA, O MÉDICO RESPONSÁVEL DEVE SER NOTIFICADO.  

k- Produto restrito a hospitais - retirar o ítem INFORMAÇÃO AO PACIENTE, com exceção do que se 

refere a armazenamento e prazo de validade. Deverá ser incluída a frase: USO RESTRITO A 

HOSPITAIS.  

IV) Dizeres legais  

a- Número de registro no MS.  

b- Farmacêutico Responsável e CRF.  

c- Nome(s) da(s) Empresa(s) (titular do registro e fabricante).  

d- Endereço(s) da(s) empresa(s) (titular do registro e fabricante).  

e- Número do CGC.  

f- Receituário (venda com ou sem prescrição, retenção de receita, com Notificação, etc...).  
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g- Demais dizeres legais vigentes.  

Art. 3º A SVS/MS elaborará dizeres de bula a cada princípio ativo ou associações e respetiva classe 

terapêutica, classificados em: mínimos essencias para os ítens II (e todos os subítens) e III (subítens c, d, 

e, f, h,i) do Art. 2º, sendo vedado à empresa omití-los em seu texto de bula, entretanto será permitido 

incorporar, ao texto proposto, novas informações advindas do conhecimento científico; máximos para os 

subítens b e g do ítem III, do Art. 2º, sendo vedado à empresa acrescentar outras informações além 

daquelas propostas.   

Os demais itens da bula que dependem das especificações do produto, caberá à empresa elaborá-los.  

Art. 4º O texto de bula, conforme descrito no ítem anterior, será publicado em D.O.U. e os interessados 

terão prazo de 30 (trinta) dias para apresentarem contestação.  

Art. 5º A contestação somente será submetida a estudo desde que apontadas as razões fundamentadas 

provenientes de referências bibliográficas reconhecidas.  

Art. 6º Após a publicação do texto definitivo, as empresas terão 180 (cento e oitenta) dias para 

adequarem os textos de bulas de produtos já registrados, aos novos dizeres.  

Art. 7º Os novos textos de bula a que se refere o artigo anterior, uma vez adotados, deverão ser 

encaminhados à SVS/MS, dentro do prazo estipulado no artigo anterior, como comprovação de que 

houve o cumprimento do determinado nesta Portaria.   

Art. 8º Informações, em caráter adicional, quanto às características químicas e farmacológicas, quando às 

advertências, contra-indicações, reações adversas, interações medicamentosas, precauções e novos 

cuidados na superdosagem, poderão ser incluídas nas bulas, ainda que não constantes do texto 

publicado no D.O.U., independente de aprovação prévia pela SVS/MS.  

Art. 9º A empresa fica obrigada a informar a SVS/MS, num prazo de 30 (trinta) dias as informações de 

caráter restritivo de que trata o art. 8º, para que os textos publicados em D.O.U. sejam imediatamente 

atualizados.  

Art. 10º A informação de que trata o art. 8º também poderá ser enviada à SVS/MS pelas sociedades 

científicas.  

Art. 11º Enquanto não houver publicação do texto, conforme determina o Art. 3º, as bulas aprovadas de 

medicamentos já registrados continuam em vigor, devendo contudo obedecer os ítens descritos no art. 2º 

da presente Portaria quanto à ordem e conteúdo.  

Art. 12º A inobservância da presente Portaria constitui infração sanitária e implicará aplicação das 

sanções previstas na Legislação vigente.  

Art. 13º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as Portarias nº 65/84-

SNVS, 59/90-DTN e 10/97-SVS.  

ELISALDO L. A CARLINI  

102 



                                                                                                                                                        
103 
                                                                                                                                          
 
ANEXO 3 

                                                                                                           

 

Data da entrevista:   

Nome do farmacêutico responsável:  

Nº CRF:  

Idade:  

Nome da empresa: Tempo de atuação na área:  

Tempo de atuação na empresa:  

1. Em qual instituição e em que ano se graduou?  

2. Que atividade você executa nesta empresa?  

3. Como você define um medicamento fitoterápico?  

4. Quando você está dispensando um medicamento fitoterápico, quais informações 

são normalmente mais solicitadas pelos usuários? 

5. Caso não façam perguntas, você toma a iniciativa de explicar algo sobre o 

medicamento fitoterápico? O que? 

6. Quais medicamentos fitoterápicos são os mais dispensados nesta farmácia? Você 

sabe dizer por que eles são os mais procurados? 

7. Escolha 5 deles. Você presta algum tipo de informação referente à: indicação 

terapêutica, modo de usar/posologia, possíveis interações medicamento x 

medicamento ou alimento x medicamento, possíveis reações adversas 

 

8. Você tem alguma dificuldade na orientação? 
 
 

 

 

 

Entrevista semi-estruturada para 
abordagem nas farmácias do Centro de 
Curitiba para auxiliar na monografia “Análise 
de Bulas de Medicamentos Fitoterápicos 
dispensados em Curitiba-PR 

Farmácia 

1 

103 


