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Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
1.1 Resolução de Diretoria Colegiada n° 17, de 16 de abril de 2010
A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n° 17, de 16 de abril de 2010, que está em vigor
no lugar da RDC n° 210, de 04 de agosto de 2003 e a Portaria SVS/MS n° 500, de 09 de
outubro de 1997, trata das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, bem como da
Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos Fitoterápicos (BRASIL, 2010).

Figura 1 – Fitoterápicos
Fonte: (INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL
(ICTQ), 2010)

A RDC 17/2010 revela que não existindo monografia com descrições da droga vegetal na
Farmacopeia Brasileira ou em farmacopeias estrangeiras reconhecidas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), pode ser utilizado como referência “laudo de
identificação emitido por profissional habilitado ou a descrição em publicação técnicocientífica indexada e perfil cromatográfico ou prospecção fitoquímica” (BRASIL, 2010).
De acordo com a RDC n° 37 de 6 de julho de 2009 as farmacopeias estrangeiras aceitas na
ausência de monografia oficial na Farmacopeia Brasileira, são: Farmacopeia Alemã,
Farmacopeia Americana; Farmacopeia Argentina, Farmacopeia Britânica, Farmacopeia
Europeia, Farmacopeia Francesa, Farmacopeia Internacional (OMS), Farmacopeia
Japonesa, Farmacopeia Mexicana e Farmacopeia Portuguesa (BRASIL, 2009).
1.2 Identificação de plantas
A identificação das drogas vegetais deve ser realizada como explica Oliveira, Akisue e
Akisue (1998) através de comparação com uma droga padrão ou descrições existentes na
Farmacopeia Brasileira ou literatura especializada.
A identificação da droga vegetal pode ser realizada por processos diretos e indiretos. O
processo direto está baseado na visão (que pode ser auxiliada por lupa de pequeno
aumento), tato, degustação ou sabor e olfato, já os processos indiretos envolvem processos
físicos, processos químicos e processos biológicos (OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998).
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Figura 2 – Identificação de plantas à lupa no laboratório da estação de campo
Fonte: (CENTRO DE BIOLOGIA AMBIENTAL (CBA), 2010)

Entre os processos indiretos (OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998):
Os processos físicos utilizam mais frequentemente de microscopia e cromatografia;
Os processos químicos utilizam transformações químicas, reações características e
incineração;
Diferentes processos biológicos de identificação podem ser utilizados, a pureza da
droga vegetal por exemplo pode ser modificada em função de contaminação ou
fraude, e pode auxiliar na identificação.

Figura 3 – Microscópio óptico com sistema digital
Fonte: (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP), [200-?])

Figura 4 – Exemplo de resultados de cromatogramas em camada delgada
Fonte: (JULIÃO et al., 2003)

2 OBJETIVO
O objetivo deste dossiê é tratar da identificação de algumas plantas medicinais utilizadas na
fitoterapia, com informações sobre a caracterização organoléptica, identificação
macroscópica e microscópica, descrição microscópica do pó e ensaio de pureza.

www.respostatecnica.org.br
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3 ALOE

Figura 5 – Aloe vera
Fonte: (SRBICHARA, 2008)

O aloe (Aloe vera ( L.) Burm f.) pertence a família Asphodelaceae, conhecido popularmente
como babosa ou áloe (ANVISA, 2010; AZEVEDO, 2005; BRASIL, 2004).
De acordo com a Resolução (RE) n.º 89 de 2004, a aloe é uma droga vegetal é utilizado na
forma de creme e gel para o “tratamento de queimaduras térmicas (1° e 2° graus) e de
radiação” (BRASIL, 2004).
A parte da planta utilizada é o gel mucilaginoso das folhas (BRASIL, 2000). A Farmacopeia
Brasileira 5ª edição informa que a droga vegetal da aloe é constituída por “gel incolor,
mucilaginoso, obtido das células parenquimáticas, constituídas de, no mínimo, 0,3 % de
carboidratos totais” (ANVISA, 2010).
3.1 Características organolépticas
Pode-se destacar as seguintes características organolépticas da aloe (ANVISA, 2010):
Inodora;
Incolor
Sabor ligeiramente amargo.
3.2 Descrição macroscópica
A aloe apresenta a seguinte descrição macroscópica (ANVISA, 2010):

Figura 6 – Descrição macroscópica da aloe
Fonte: Adaptado de (ANVISA, 2010)
5
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3.3 Descrição microscópica
A Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) revela a descrição microscópica da aloe
(ANVISA, 2010):

Quadro 1 – Descrição microscópica da aloe
Fonte: (ANVISA, 2010)
Em relação ainda a microscopia da aloe a Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) esclarece
que:
[...] O floema é externo e pouco desenvolvido, e o xilema é formado por 2 a
4 elementos traqueais com algumas fibras. No bordo da lâmina algumas
células podem apresentar paredes mais espessadas. O parênquima
fundamental é do tipo aquífero, ocupando geralmente 75% da espessura da
lâmina, sendo formado por células muito grandes em relação às do
clorênquima, incolores, de paredes finas, cheias de mucilagem, dispostas
perpendicularmente à epiderme. Células com ráfides de oxalato de cálcio
também ocorrem neste parênquima (ANVISA, 2010).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 7 – Descrição microscópica da aloe
Fonte: Adaptado de (ANVISA, 2010)

3.4 Identificação da aloe
Para a identificação da aloe é utilizado o método de cromatografia em camada delgada
(ANVISA, 2010).
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Quadro 2 – Identificação da aloe
Fonte: (ANVISA, 2010)
4 ARNICA

Figura 8 – Arnica
Fonte: (PLANTAS MEDICINAIS, [200-?])

A arnica (Arnica montana L.) pertence a família Asteraceae (ANVISA, 2010; OLIVEIRA;
AKISUE; AKISUE, 1998), e por meio de extratos e tinturas dos capítulos florais são
indicados para o tratamento de equimoses, hematomas e contusões em geral, na forma
tópica de tinturas, cremes e pomadas (BRASIL, 2004).
A Farmacopeia Brasileira descreve que a droga fornecida pela arnica é “constituída pelos
florais secos, inteiros ou parcialmente fragmentados” (ANVISA, 2010).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 9 – Arnica montana
Fonte: (GRIEVE, [2011])

4.1 Características organolépticas
As características organolépticas apresentadas pela arnica são (ANVISA, 2010; OLIVEIRA;
AKISUE; AKISUE, 1998):
Odor aromático e agradável;
Sabor amargo e acre.
4.2 Descrição macroscópica
Podem-se destacar as seguintes características macroscópicas da arnica (ANVISA, 2010;
OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998):
Flores de coloração amarelo-alaranjada;
Capítulos radiados, com invólucro externo formado por duas séries de brácteas
iguais e lanceoladas, verde-parda e de pelos curtos.
“O capítulo, quando fechado, mede cerca de 2 cm de diâmetro e quando com as
flores radiais distendidas, mede de 5 cm a 6 cm de diâmetro” (ANVISA, 2010);
O receptáculo apresenta-se levemente convexo, alveolado e viloso;
“As flores tubulosas se dispõem na parte central do receptáculo, são hermafroditas e
mais numerosas; o ovário, o papo e o estilete são semelhantes aos das flores
liguladas” (OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998);
O limbo da corola é oblongo, de cor amarelo-alaranjada e apresenta de 7 a
10 nervuras paralelas, culminando em 3 lóbulos pequenos e desiguais. [...]
O ovário é ínfero, estreito, de coloração parda, mede de 4 mm a 5 mm de
comprimento e apresenta 4 ou 5 arestas longitudinais pouco evidentes,
além de um estilete bifurcado em 2 ramos estigmáticos curvos e reflexos”
(ANVISA, 2010).
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Figura 10 – Descrição macroscópica da arnica
Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998)

4.3 Descrição microscópica
Apresenta epiderme externa (abaxial) das brácteas com células anticlinais ondeadas e
estômatos anomocítico (ANVISA, 2010; OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998). Na face
externa das brácteas são encontrados diferentes tricomas, como: “abundantes [pelos]
tectores cónicos, unicelulares, ponteagudos, pouco espessados, com uma média de 650 a
1.200 micra de comprimento, geralmente retos e, por vezes, divididos em uma célula basal,
curta e uma terminal, mais comprida” (OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998).
Oliveira, Akisue e Akisue (1998) revelam que normalmente não são encontrados “[pelos]
tectores de três a dez células, com até 1.400 micra de comprimento”.
O receptáculo é envolvido pela epiderme semelhante à das brácteas, é formada pelo
parênquima fundamental e apresenta tricomas tectores entre 2 a 5 células (ANVISA, 2010;
OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998).
O ovário dispõe de células alongadas na epiderme (ANVISA, 2010; OLIVEIRA; AKISUE;
AKISUE, 1998). A Farmacopeia Brasileira esclarece que a epiderme do ovário é:
[...] recoberta de tricomas glandulares de pedicelo curto e cabeça claviforme
a globosa, pluricelular, com até 8 células dispostas em 2 fileiras, e de
tricomas tectores pluricelulares, bisseriados, com células geminadas, cujas
paredes adjacentes são pontoadas, pouco espessadas, e com porção
celular distal aguda e às vezes bífida (ANVISA, 2010).

Pode-se destacar também que:
[...] Na face abaxial, especialmente na região do tubo, ocorrem tricomas de
diferentes tipos: tricomas tectores unisseriados e pluricelulares, formados
por 4 ou 5 células, de tamanho mais ou menos igual e de paredes pouco
espessadas, com a célula distal pontiaguda; tricomas tectores unisseriados
e pluricelulares, formados por 1 a 3 células proximais de paredes
espessadas e 2 a 4 células distais de paredes delgadas; tricomas
glandulares de pedicelo unisseriado e pluricelular, com cabeça globosa
www.respostatecnica.org.br
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unicelular a pluricelular; tricomas glandulares de pedicelo bisseriado e
pluricelular, com cabeça globosa bisseriada, bicelular a pluricelular. Em
secção transversal, o mesofilo é formado por um parênquima frouxo,
atravessado longitudinalmente ao eixo da lígula por feixes vasculares em
igual número aos das nervuras paralelas (ANVISA, 2010).

Figura 11 – Descrição microscópica da arnica
Fonte: Adaptado de (ANVISA, 2010)

4.4 Descrição microscópica do pó
De acordo com a Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) o pó da arnica deve atender todas
as características estabelecidas para a espécie, exceto as características macroscópicas.

Figura 12 – Descrição microscópica do pó da arnica
Fonte: Adaptado de (ANVISA, 2010; UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL,
2011)
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4.5 Identificação da arnica
A Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) determina o seguinte método para a identificação
da arnica:

Quadro 3 – Identificação da arnica
Fonte: (ANVISA, 2010)
4.6 Ensaio de pureza
A tabela 1 revela os limites máximos do ensaio de pureza para a arnica determinados pela
Farmacopeia Brasileira (2010):
Tabela 1 – Ensaio de pureza – ANVISA – 2010
Elementos
Limite máximo aceito
5,0 % de caules com um diâmetro superior a
Material estranho
5 mm
10,0 % em 1 g da amostra pulverizada,
Perda por dessecação
determinada em estufa com temperaturas
entre 100–105°C, durante 2 horas
Cinzas totais
10,0 %
Fonte: (ANVISA, 2010)

www.respostatecnica.org.br
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5 BELADONA

Figura 13 – Beladona
Fonte: (WIKIPÉDIA, 2011)

A beladona (Atropa belladona L.) é uma planta da família das Solanáceas (BRASIL, 2004;
OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998; VIPFÓRMULAS, [200-?]), as partes utilizadas da planta
são as folhas secas (ANVISA, 2010). A beladona é uma planta de potencial tóxico que deve
ser utilizada apenas com recomendação médica na forma de tintura, em gotas (TUA
SAÚDE, 2011).
A beladona é indicada para “problemas digestivos, cólicas gastrointestinais, asma, prisão de
ventre e alterações neurológicas” (TUA SAÚDE, 2011).
5.1 Características organolépticas
A beladona apresenta as seguintes características organolépticas (ANVISA, 2010;
OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998):
Odor fraco, desagradável semelhante ao fumo;
Sabor amargo e desagradável.
5.2 Descrição macroscópica
A folha da beladona apresenta a seguinte descrição macroscópica (OLIVEIRA; AKISUE;
AKISUE, 1998):
Inteira, oval-lanceoladas, ápice acuminado, base atenuada, simétrica;
Mede entre 5-25 cm de comprimento, em torno de 3-12 cm de largura;
Folhas amarrotadas e aspecto delgado;
Coloração verde a castanho esverdeado, com cor verde-pardacenta na página
superior e verde-acinzentada na inferior;
Enervação do tipo peninérveo, com nervuras secundárias partindo da nervura central
em ângulo de 60° e se anastomosam próximo ao bordo;
Presença rara de pelos, os quais são mais evidenciados na região de pecíolo e
nervura mediana.
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Figura 14 – Atropa belladona
Fonte: Adaptado de (ANVISA, 2010; TUDO SOBRE PLANTAS, [200-?])

Figura 15 – Folhas de beladona
Fonte: (BIOCULT, 2010)

www.respostatecnica.org.br
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5.3 Descrição microscópica
A folha da beladona apresenta a seguinte descrição microscópica (ANVISA, 2010;
OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998):
Epidermes das folhas com células sinuosas com cutícula finamente estriada;
Estômatos do tipo anisocítico em ambas as páginas da folha, apresentando três
células paraestomatais, porém mais presentes na epiderme abaxial;
Pelos tectores com 2 a 5 células alongadas de paredes finas e lisas, poucos
encontrados nas duas páginas, se concentrando sobre a nervura;
Pelos glandulares são mais frequentes, porém são mais frequentes sobre as
nervuras, apresentam pedicelo pluricelular de 5 a 4 células, com célulua terminal
claviforme, ou pedicelo pluricelular e cabeça pluricelular com 4 a 7 células, de forma
ovoide a piriforme;
Mesófilo com um parênquima paliçádico com única camada de células e parênquima
esponjoso com microcristais de oxalato de cálcio e areia microcristalina.

Figura 16 – Descrição microscópica da arnica
Fonte: Adaptado de (ANVISA, 2010)

15

2022 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT

Identificação de plantas medicinais

5.4 Descrição microscópica do pó
De acordo com a Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) o pó da beladona deve também
atender todas as características estabelecidas para a espécie, exceto as características
macroscópicas.
São características: coloração verde escura; fragmentos da lâmina, em vista
frontal, com células epidérmicas de paredes anticlinais sinuosas e cutícula
com estrias; fragmentos do mesofilo, em secção transversal, mostrando
epiderme com poucos estômatos e parênquima paliçádico uniestratificado;
fragmentos da epiderme voltada para a face abaxial, em vista frontal,
mostrando estômatos anisocíticos e raros tricomas tectores e glandulares;
fragmentos da epiderme sobre as nervuras, em vista frontal, mostrando
células alongadas e de paredes finas; fragmentos do parênquima, em
secção transversal, contendo idioblastos cristalíferos; cristais prismáticos
isolados como os descritos; tricomas glandulares, como os descritos,
isolados, fragmentados ou com restos da epiderme; tricomas tectores
isolados ou seus fragmentos (ANVISA, 2010).

5.5 Identificação da beladona
A Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) explica que o método para a identificação da
beladona há 2 métodos que estão relacionados:

Quadro 4 – Teste A para identificação da beladona
Fonte: (ANVISA, 2010)

www.respostatecnica.org.br
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Quadro 5 – Teste B para identificação da beladona
Fonte: (ANVISA, 2010)
5.6 Ensaio de pureza
A Farmacopeia Brasileira (2010) através da tabela 2 determina os limites máximos do
ensaio de pureza para a beladona:
Tabela 2 – Ensaio de pureza – ANVISA – 2010
Elementos
Limite máximo aceito
No máximo 3,0 % de caules
da espécie com um diâmetro superior a 5
mm. Não deve conter fragmentos de folhas
com ráfides no mesófilo (Phytolacca
Material estranho
americana L.), nem apresentar camadas de
células com maclas de oxalato de cálcio ao
longo das nervuras (Ailanthus altissima
Swingle)
Cinzas totais
10,0 %
Cinzas insolúveis
4,0 %
Fonte: (ANVISA, 2010)
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6 BOLDO

Figura 17 – Boldo
Fonte: (NOTÍCIAS DE MANAUS, 2011)

O boldo (Peumus boldus Molina) é da família Monimiaciae também conhecido como boldodo-chile (ANVISA, 2010; OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998). As partes utilizadas na
fitoterapia são as folhas (BRASIL, 2004; OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998), de acordo
com a Farmacopeia Brasileira “a droga vegetal é constituída de folhas secas contendo, no
mínimo, 1,5 % de óleo volátil e no mínimo 0,1 % de alcaloides totais expressos em boldina”
(ANVISA, 2010).
As folhas do boldo são utilizadas na forma de tintura e extratos para o tratamento de
“colagogo, colerético, tratamento sintomático de distúrbios gastrointestinais espásticos”
(BRASIL, 2004).
6.1 Características organolépticas
O boldo é uma planta que se destaca pelas seguintes características organolépticas
(ANVISA, 2010; OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998):
Odor característico, canforáceo e moderadamente acre;
Sabor amargo e um tanto acre.
6.2 Descrição macroscópica
Dentre as características macroscópicas do boldo podem-se destacar os seguintes aspectos
(ANVISA, 2010; OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998):
Folhas ovais ou oval elíptica, curtamente pecioladas de 3-6 cm de comprimento por
2-4 cm de largura;
As folhas são coriáceas ou seja, apresentam consistência de couro, quebradiças de
margem inteira, e um pouco voltada para baixo;
O limbo pode apresentar cor cinzenta-esverdeada e cinzenta-prateada, mostrandose algumas vezes, avermelhado;
Na face superior são encontrados numerosas pequenas protuberâncias claras com
pelos inseridos no centro, caracterizando aspereza ao tato, pouco manifestado na
página inferior;
As nervuras secundárias são salientes na página inferior, saindo da nervura principal
de início retilíneas e depois encurvam-se e unem-se umas as outras, formando um arco;
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Observadas por transparência notam-se pontuações brilhantes, oriundos pela
presença de glândulas cheias de óleo essencial.

Figura 18 – Descrição macroscópica do boldo
Fonte: Adaptado de (ANVISA, 2010)

6.3 Descrição microscópica
Em relação às características microscópicas do corte transversal do boldo podem-se
destacar os seguintes aspectos (OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998):
Na epiderme superior encontra-se tricomas tectores de paredes espessas e que
podem ser simples, bifurcadas, estrelados;
Hipoderme formada por uma camada de células de paredes espessas;
Mesófilo heterogêneo assimétrico com 1 ou 2 camadas de células empaliçadas e um
parênquima lacunoso com grandes espaços intercelulares;
No mesófilo são encontradas bolsas secretoras de óleo essencial e pequenos cristais
aciculares de oxalato de cálcio;
A epiderme inferior apresenta estômatos e tricomas semelhantes ao da epiderme
superior, porém normalmente, as células são menores.
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Figura 19 – Descrição microscópica do boldo
Fonte: Adaptado de (ANVISA, 2010)

Figura 20 – Microscopia do corte transversal da folha do boldo
Fonte: Adaptado de (SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA, 2009)
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6.4 Descrição microscópica do pó
O pó deve atender todas as características estabelecidas para a espécie, exceto as
características macroscópicas, a Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) revela que “a
observação microscópica do pó exige utilização de hidrato de cloral”.
São características: coloração amarelo esverdeada a amarelo pardacenta;
tricomas estrelados íntegros e isolados ou parte destes, em vista frontal
e/ou em vista lateral; porções de epiderme da região do mesofilo, com
células de paredes espessadas e com campos de pontoação visíveis, em
vista frontal; porções de epiderme com estômatos, em vista frontal; porções
da epiderme com células de paredes espessas, mostrando a base de
tricoma estrelado, em vista frontal; fragmentos de epiderme com porções de
nervuras, em vista frontal; porções da epiderme do pecíolo, com células
secretoras visíveis por transparência, em vista frontal; porções do mesófilo
com células secretoras, em vista frontal; porções do mesofilo com idioblasto
cristalífero e célula com compostos fenólicos, em vista frontal;
agrupamentos de fibras, em secção longitudinal; fragmentos do sistema
vascular com porções de fibras, elementos traqueais, parênquima com
porções de fibras, em secção longitudinal; fragmentos da lâmina com
porções de epiderme, de hipoderme e de parênquima paliçádico, em secção
transversal; fragmentos de epiderme e de hipoderme, em secção
transversal; porções de parênquima paliçádico com células secretoras e
com células contendo cristais em forma de bastonete, em secção
transversal; fragmentos da região do mesofilo, em secção transversal
(ANVISA, 2010).

6.5 Identificação do boldo
De acordo a Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) há 2 métodos para a identificação da
boldo:
Método A para identificação do boldo:
As folhas do boldo devem ser trituradas com etanol, e em seguida promover a
evaporação do etanol em banho-maria;
Ao resíduo das folhas trituradas deverá ser adicionado algumas gotas da solução de
vanila a 1 % (p/v) em ácido clorídrico SR, que deverá desenvolver coloração
castanho avermelhada ou vermelha intensa.
O método B para identificação do boldo deve ser realizado conforme indicado no Quadro 6:

21

2022 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT

Identificação de plantas medicinais

Quadro 6 – Método B para identificação do boldo
Fonte: (ANVISA, 2010)
6.6 Ensaio de pureza
Segundo determina a Farmacopeia Brasileira (2010) para o boldo os limites máximos do
ensaio de pureza são:
Tabela 3 – Ensaio de pureza – ANVISA – 2010
Elementos
Limite máximo aceito
Material estranho
3,0 %
Água
10,0 %
Cinzas totais
10,0 %
Cinzas insolúveis em ácido
6,0 %
Fonte: (ANVISA, 2010)

7 CASTANHA-DA-ÍNDIA

Figura 21 – Castanheira-da-índia
Fonte: (VALE DA TERRUGEM, 2010)

A castanha-da-índia (Aesculus hippocastanum L.) pertence à família Hippocastanaceae
(ANVISA, 2010; BRASIL, 2004; MELO et al., 2007; OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998). A
parte da castanha-da-índia utilizada para fins fitoterápicos são as “sementes maduras e
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dessecadas contendo, com no mínimo 3,0% de glicosídeos triterpênicos, calculados como
escina anidra” (ANVISA, 2010).
As sementes da castanha-da-índia podem ser utilizadas sob a forma de extratos, sendo
indicadas para o tratamento de fragilidade capilar e insuficiência venosa (BRASIL, 2004).

Figura 22 – Sementes da castanha-da-índia
Fonte: (PLANTAS MEDICINAIS & FITOTERAPIA, 2010)

7.1 Características organolépticas
A semente da castanha-da-índia possui as seguintes características organolépticas
(ANVISA, 2010; OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998):
Quando íntegra é inodora;
A semente partida tem odor fraco;
A casca possui sabor adstringente;
O embrião apresenta sabor amargo, promovendo salivação quando mastigado.
7.2 Descrição macroscópica
A semente da casta-da-índia apresenta a seguinte descrição macroscópica (ANVISA, 2010;
OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998):
As sementes têm entre 2,5-4 cm de tamanho;
São duras, esféricas e achatadas nos 2 polos ou apenas no do hilo;
Quando dessecadas possui superfície achatadas com suaves depressões.
A Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) também revela que:
A semente fraturada mostra testa de cor marrom, quebradiça, de 1,0 mm a
2,0 mm de espessura, envolvendo o embrião, o qual possui uma pequena
radícula e dois grandes cotilédones córneos e amiláceos, de coloração
castanho-clara externamente e quase branca na fratura. Endosperma
ausente. A testa é lisa, coriácea, quebradiça, facilmente separável do
embrião em algumas partes, de cor castanho-avermelhada ou castanho
clara, geralmente lustrosa, raro opaca e com grande mancha clara,
correspondente ao hilo. A radícula é curva e ocupa uma depressão sobre a
comissura dos cotilédones ou sobre a face dorsal de um dos dois
cotilédones e é claramente proeminente na superfície externa (ANVISA,
2010).

7.3 Descrição microscópica
Pode-se se destacar na descrição microscópica da semente da castanha-da-índia:
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Em corte transversal o tegumento é encontrado: “epiderme de células espessas,
pardas, com contorno quase retangular e espessamento em forma de U invertido”
(OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998);
Em vista frontal a epiderme possui coloração castanho-amarelada na testa da
semente, “com células uniformes, sendo a maioria poligonal ou arredondada”
(ANVISA, 2010).
Abaixo das células da epiderme em seção transversal são encontrados 4 zonas:

Quadro 7 – Algumas características microscópicas da semente da castanha-da-índia
Fonte: (ANVISA, 2010)
Outras características microscópicas podem ser destacadas no Quadro 8:

Quadro 8 – Características microscópicas da semente da castanha-da-índia
Fonte: (ANVISA, 2010)
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Figura 23 – Descrição macroscópica e microscópica da sementes da castanha-da-índia
Fonte: Adaptado de (ANVISA, 2010)

7.4 Identificação da castanha-da-índia
A identificação deve ser realizada utilizando o método descrito abaixo:
Realizar cromatografia em camada delgada por meio de sílica-gel GF254, como suporte, e
“mistura de 1- butanol, ácido acético glacial e água (50:10:40), utilizando a camada superior
como fase móvel” (ANVISA, 2010).
Deve-se aplicar, “separadamente, em forma de banda, 20 μL da Solução (1) e 10 μL da
Solução (2), recentemente preparadas” (ANVISA, 2010);
A Solução (1) e Solução (2) podem ser preparadas da seguinte maneira:
“Solução (1): aquecer 1 g da droga pulverizada com 10 ml de etanol a 70% (v/v), sob
refluxo, por 15 minutos. Esfriar e filtrar” (ANVISA, 2010).
“Solução (2): dissolver 10 mg de escina SQR em 1 ml de etanol a 70% (v/v)” (ANVISA,
2010).
A Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) determina que após desenvolvimento da
cromatografia, deve-se realizar a remoção da placa e deixa-la secar naturalmente a
temperatura ambiente. Em seguida, é necessário:
Observar sob luz ultravioleta (254 nm). A mancha principal obtida no
cromatograma com a Solução (1) corresponde em posição, cor e
intensidade àquela obtida com a Solução (2). Nebulizar a placa com
anisaldeído SR e colocar em estufa entre 100°C e 105°C durante 5 a 10
25
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minutos. A mancha correspondente a escina, apresenta coloração violetaazulada. O cromatograma obtido com a Solução (1) apresenta manchas
menores e de coloração fraca, variando de marrom a marrom avermelhado,
uma banda de coloração cinza-acastanhada presente no terço inferior do
cromatograma e logo abaixo uma banda de coloração castanha (ANVISA,
2010).

7.5 Ensaio de pureza
A tabela 4 revela os limites máximos do ensaio de pureza para o sene, como determina a
Farmacopeia Brasileira (2010):
Tabela 4 – Ensaio de pureza – ANVISA – 2010
Elementos
Limite máximo aceito
Material estranho
2,0 %
Água
10,0 %
Cinzas totais
4,0 %
Fonte: (ANVISA, 2010)

8 SENE

Figura 24 – Senna alexandrina
Fonte: (VOBOŘIL, 2005)

O sene (Senna alexandrina) pertence a família Fabaceae e apresenta as espécies Cassia
angustifolia Vahl. e Cassia acutifólia Delile (ANVISA, 2010; BRASIL, 2004; OLIVEIRA;
AKISUE; AKISUE, 1998).
De acordo com a RE n° 89 de 2004, o sene é utilizado como laxante, na forma de extrato, e
as partes utilizadas são as folhas e frutos (BRASIL, 2004). A Farmacopeia Brasileira
determina que “não deve ser utilizada antes de um ano após a colheita” (ANVISA, 2010).
O sene é caracterizado por ser “constituída dos folíolos dessecados contendo, no mínimo,
2,5% de derivados hidroxiantracênicos expressos em senosídeo B, e 0,6% de senosídeo B
(C42H38O20; 862,74) e 0,5% de senosídeo A (C42H38O20; 862,74) (ANVISA, 2010).
8.1 Características organolépticas
Pode-se destacar as seguintes características organolépticas (ANVISA, 2010; OLIVEIRA;
AKISUE; AKISUE, 1998):
Odor característico;
Sabor amargo e adstringente.
8.2 Descrição macroscópica
Conforme a Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) o sene apresenta a seguinte descrição
macroscópica:
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Folíolos inteiros, lanceolados, de ápice agudo, obtuso, raro retuso ou
retuso-mucronado e base aguda a obtusa, assimétrica, margem levemente
revoluta, cartáceos, quebradiços, verde acinzentados a verde
acastanhados, com face abaxial mais clara, de 0,6 cm a 5,0 cm de
comprimento e 0,2 cm a 1,0 cm de largura; lâmina pilosa em ambas as
faces; tricomas tectores cônicos, geniculados, em maior quantidade na face
abaxial; venação camptodromabroquidódroma, as nervuras de maior ordem
chegando até a margem e a nervura principal proeminente na face abaxial.
Peciólulo curto, normalmente curvo para a face abaxial, com até 0,1 cm de
comprimento e até 0,1 cm de largura; face adaxial cilíndrica ou côncava,
com duas costelas laterais, face abaxial convexa; tricomas iguais aos da
lâmina, antrorsos (ANVISA, 2010).

Figura 25 – Descrição macroscópica do sene
Fonte: Adaptado de (ANVISA, 2010)

8.3 Descrição microscópica
Conforme a Oliveira, Akisue e Akisue (1998) o sene apresenta a seguinte descrição
microscópica:
As células epidérmicas são recobertas por uma cutícula lisa ou pouco
granulosa e algumas células contêm mucilagem aglomerada em placas
estratificadas contra sua parede interna. A epiderme, visto de face, mostra
células poligonais e estômatos paracíticos com duas células anexas,
desiguais, alongadas paralelamente ao ostíolo. Cicatrizes circulares,
correspondentes aos pontos de inserção dos [pelos] que hajam caído,
podem ser observadas.
Existem [pelos] tectores unicelulares, [cônicos], curvos, de paredes
espessas e cutícula verrucosa, implantados num agrupamento de células
epidérmicas dispostas em roseta. O mesofilo é heterogêneo-simétrico,
formado sob cada epiderme de uma fileira de células paliçádicas, longas,
cujo comprimento é maior naquelas que se situam junto à página superior; o
tecido fundamental e o parênquima lacunoso encerram drusas de oxalato
de cálcio. O revestimento fibroso, existente no feixe vascular da nervura
central, é envolvido por uma bainha cristalífera, com cristais prismáticos de
oxalato de cálcio, ocorrendo o mesmo com as nervuras secundárias
(OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998).
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Figura 26 – Descrição microscópica da epiderme superior vista de face do sene
Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998)

Figura 27 – Estômatos revelados no corte paradérmico de folíolos de sene
Fonte: Adaptado de (SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA, 2009)

Figura 28 – Descrição microscópica do corte transversal do sene
www.respostatecnica.org.br
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Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998)

Figura 29 – Descrição microscópica da epiderme inferior vista da face do sene
Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1998)

Figura 30 – Descrição microscópica apresentando corte transversal dos folíolos de sene
Fonte: Adaptado de (SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA, 2009)

8.4 Descrição microscópica do pó
De acordo com a Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) o pó de sene deve atender todas
as características estabelecidas para a espécie, exceto as características macroscópicas.
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Quadro 9 – Características do pó de sene
Fonte: (ANVISA, 2010)
Se o pó de sene apresentar as alguma das estruturas contidas no Quadro 10, pode-se
considerar presença de impureza correspondente à raque.

Quadro 10 – Impureza no pó de sene
Fonte: (ANVISA, 2010)
8.5 Descrição macroscópica das impurezas
Segundo a Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) a raque compreende-se como impureza
quando apresentar as seguintes dimensões:
De 2,5 cm a 13,0 cm de comprimento;
Até 0,1 cm de largura;
Sendo cilíndrica ou côncava na face adaxial, com duas costelas bem desenvolvidas,
e convexa na face abaxial; cicatrizes da inserção dos folíolos definidos (ANVISA,
2010).
8.6 Descrição microscópica das impurezas
A Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) revela que a raque quando presente como
impureza deve apresentar as características relatadas do Quadro 11.
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Quadro 11 – Descrição microscópica da raque como impureza
Fonte: (ANVISA, 2010)
8.7 Identificação do sene
A Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) determina três métodos para a identificação do
vegetal:

Quadro 12 – Identificação do sene – método 1
Fonte: (ANVISA, 2010)

Quadro 13 – Identificação do sene – método 2
Fonte: (ANVISA, 2010)

31

2022 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT

Identificação de plantas medicinais

Quadro 14 – Identificação do sene – método 3
Fonte: (ANVISA, 2010)
8.8 Ensaio de pureza
A tabela 5 revela os limites máximos do ensaio de pureza para o sene, como determina a
Farmacopeia Brasileira (2010):
Tabela 5 – Ensaio de pureza – ANVISA – 2010
Elementos
Limite máximo aceito
Material estranho
2,0 %, correspondente às raques foliares
Água
10,0 %
Cinzas totais
12,0 %
Fonte: (ANVISA, 2010)

9 LEGISLAÇÕES
Recomenda-se o acesso às seguintes legislações:
RDC n° 14, de 31 de março de 2010, que dispõe sobre o registro de medicamentos
fitoterápicos. Disponível em:
< https://crfce.org.br/wp-content/uploads/2018/09/RDC-14-2010-de-31-de-mar%C3%A7o-de2010.pdf >. Acesso em: 24 nov. 2021.
RDC n° 37 de 6 de julho de 2009 que trata da admissibilidade das Farmacopeias
estrangeiras. Disponível em:
< https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-511-de-27-de-maio-de-2021323003585 >. Acesso em: 24 nov. 2021.
RDC n° 67, de 08 de outubro de 2007, que dispõe sobre Boas Práticas de
Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias.
Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2007/rdc0067_08_10_2007.html>.
Acesso em: 24 nov. 2021.
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A RE n° 89, de 16 de março de 2004, trata da lista de registro simplificado de
fitoterápicos. Disponível em:
<https://crfce.org.br/wp-content/uploads/2018/09/RE-n%C2%B089-de-16-demar%C3%A7o-de-2004..pdf>. Acesso em: 24 nov. 2021.
Ressalta-se que as legislações indicadas podem passar por atualização, e que a procura
por eventuais alterações é de responsabilidade do cliente. Lembrando que devem ser
consideradas as legislações estaduais e municipais, quando houver, devendo ser obedecida
a que for mais restritiva.
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Conclusões e recomendações
Neste dossiê são apresentados e destacados alguns itens de relevância para identificação
de algumas plantas utilizadas na fitoterapia. Recomenda-se a leitura da Farmacopeia
Brasileira 2ª edição de 2010 para encontrar outras informações.
Apenas indústrias farmacêuticas e farmácias de manipulação devidamente registradas na
ANVISA, Conselho Regional de Farmácia e nos órgãos municipais competentes estão
autorizadas para manipulação de medicamentos fitoterápicos.
Sugere-se providenciar o contato diretamente com as instituições abaixo indicadas que
poderão fornece-lhe outras informações.
Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (ANFARMAG)
Rua Vergueiro 1855, 12° andar, Vila Mariana
CEP 04101-000 São Paulo – SP
Telefone: (11) 2199-3499
E-mail: <atendimento@anfarmag.org.brr>
Site: <www.anfarmag.org.br>. Acesso em: 24 nov. 2021.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
Setor de Indústria e Abastecimento Trecho 5, Área Especial 57, Bloco E, 1° andar, sala 4
CEP 71205-050 Brasília – DF
Telefone: 0800-642-9782
Site: < https://www.gov.br/anvisa/pt-br>. Acesso em: 24 nov. 2021.
Conselho Federal de Farmácia (CFF)
SHCGN-CR 712/713, Bloco G, Loja 30
CEP 70760-670 Brasília – DF
Telefone: (61) 2106-6552
Site: <www.cff.org.br>. Acesso em: 24 nov. 2021.
Sociedade Brasileira de Farmacognosia
Universidade Federal do Paraná, Departamento de Farmácia, Laboratório de
Farmacognosia, Rua Pref. Lothario Meissner, 632, Jd. Botânico
CEP 80210-170 Curitiba – PR
Telefone: (41) 3360-4062
E-mail: <sociedade@sbfgnosia.org.br>
Site: <www.sbfgnosia.org.br>. Acesso em: 24 nov. 2021.
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