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RESUMO 
 
 
Fitoterápico, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância sanitária (ANVISA), é 
todo medicamento obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas 
vegetais. O presente estudo tem o objetivo geral de verificar a qualidade 
microbiológica dos medicamentos fitoterápicos, a base de Mikania glomerata S. na 
forma farmacêutica xarope, comercializados no município de Santo Antônio de 
Jesus – BA. Para o presente estudo foi utilizada a metodologia quantitativa 
experimental e os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Controle de 
Qualidade Microbiológico da Natulab Laboratório, Indústria de Medicamentos situada 
no município de Santo Antônio de Jesus – BA. Foram realizados os testes de pH, 
características organolépticas, viscosidade, densidade, pesquisa de bactérias 
viáveis totais, pesquisa de bactérias patogênicas, pesquisa de fungos e leveduras 
dentro dos limites preconizados nos compêndios oficiais. Foram adquiridas três 
marcas diferentes de Xarope de Guaco (A, B e C), sendo que foram usadas 
amostras com data próxima a fabricação (A1, B1 e C1) e com data próxima a 
validade (A2, B2 e C2), afim de verificar se os medicamentos mantêm suas 
características no decorrer do período da validade, conforme declarado pelo 
fabricante. Após a análise dos resultados, foi possível verificar que todas as marcas 
mantiveram suas características físicas e microbiológicas durante todo o prazo de 
validade. Vale ressaltar que embora as amostras C1 e C2 apresentarem uma 
coloração diferente, esse fator não foi determinante para reprovar a amostra, pois 
foram utilizadas, no trabalho, marcas e concentrações diferentes de xarope de 
guaco, uma vez que o mesmo não apresenta uma única concentração para todos os 
fabricantes. 
 

Palavras-chave: Fitoterápicos. Xarope. Mikania glomerata S.  
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ABSTRACT 
 

 
 

Herbal medicine, according to the National Sanitary Surveillance Agency (ANVISA), 
is any medicine obtained by exclusively using plant active raw materials. The present 
study has the general objective of verifying the microbiological quality of herbal 
medicines, a base of Mikania glomerata S. in the pharmaceutical form syrup, 
commercialized in the municipality of Santo Antônio de Jesus - BA. For the present 
study it was used for the experimental quantitative methodology and the experiments 
were conducted in the Microbiological Quality Control Laboratory of the Natulab 
Laboratory, Medicines Industry in the municipality of Santo Antônio de Jesus - BA. 
PH tests, organoleptic characteristics, viscosity, density, total viable bacterial 
research, pathogenic bacteria research, fungi and yeast research were carried out 
within the limits recommended by the official compendia. Three different brands of 
guaco syrup, A, B and C were obtained, and samples close to the manufacture (A1, 
B1 and C1) and close to expiration date (A2, B2 and C2) were used to verify if the 
Medicinal products retain their characteristics over the expiration date, as declared 
by the manufacturer. After an analysis of the results, it was possible to verify that all 
the brands maintained their physical and microbiological characteristics throughout 
the validity period. It is noteworthy that although as C1 and C2 samples present a 
different heart, this factor was not determinant to fail the sample, because different 
brands and concentrations of guaco syrup were used in the study, since it does not 
present a single concentration For all manufacturers. 
 

Key-words: Phytotherapics. Syrup. Mikania glomerata S. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Fitoterápico, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância sanitária 

(ANVISA), é todo medicamento obtido empregando-se exclusivamente matérias-

primas ativas vegetais. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos 

do uso abusivo, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade 

(BRASIL, 2004). Os fitoterápicos apresentam uma parcela significativa no mercado 

de medicamentos.  

No Brasil, o órgão responsável pela regulamentação de plantas medicinais e 

seus derivados é a ANVISA, autarquia do Ministério da Saúde que tem como papel 

proteger e promover a saúde da população garantindo a segurança sanitária de 

produtos e serviços e participando da construção de seu acesso (BRASIL, 1999). O 

registro de medicamentos é uma das ações realizadas pela ANVISA para garantir a 

segurança da saúde da população, nesta etapa os mesmos são avaliados quanto a 

sua segurança, eficácia e qualidade para depois, se aprovados, serem apresentados 

à população para sua utilização.  

A eficácia está relacionada à farmacologia do medicamento no paciente, a 

segurança diz respeito aos efeitos antagônicos que o medicamento possa causar no 

paciente e a qualidade diz respeito ao controle e neste estão envolvidas uma série 

de exigências, testes, ensaios em que se insere o controle microbiológico. Apesar de 

todos os avanços no ramo da ciência, ainda são poucas as publicações referentes a 

este tema específico (SANTOS et al., 1995). 

O uso abusivo dos medicamentos sintéticos tem aumentado os efeitos 

indesejáveis que, associados ao elevado custo de tais medicamentos, ocasionaram 

o aumento do consumo de medicamentos de origem vegetal (FETROW; AVILA, 

2000). O aumento na procura de plantas medicinais frente à oferta insuficiente das 

mesmas conduziu a uma queda de sua qualidade. Muitos produtores desconhecem 

os cuidados que se deve ter nas diversas etapas para a obtenção de matérias-

primas e/ou produtos de qualidade adequada e não contam com a orientação de 

profissionais capacitados. A identificação e a pureza da droga, vegetal, assim como 

a avaliação de seus princípios ativos, são tarefas indispensáveis àqueles que 

buscam obter produtos de boa qualidade (OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1991).  

No Brasil, apesar do grande consumo de produtos derivados de plantas, os 

produtos comercializados e consumidos não estavam sujeitos a nenhum tipo de 
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controle. Em 1995, o Ministério da Saúde instituiu a Portaria MS/SNVS nº 6, de 31 

de janeiro de 1995, (BRASIL, 1995) que regulamentava o registro de produtos 

fitoterápicos para fins comerciais; depois veio a RDC 17/2010 (BRASIL, 2017), a 

RDC 48/04 (BRASIL, 2004) e, mais recentemente, a RDC 26 (BRASIL, 2014), que 

reafirma, definitivamente, que fitoterápicos são medicamentos e, desta forma, 

resgata a necessidade da existência de estudos de segurança, eficácia e qualidade, 

prévios ao registro desses produtos. Segundo Araújo e Ohara (2000), investigações 

da qualidade microbiológicas de drogas vegetais e produtos delas obtidos realizadas 

em outros países, mostraram índices de contaminação microbiana em desacordo 

com normas internacionalmente aceitas para medicamentos (KNEIFEL et al., 2002). 

No Brasil, avaliações de fitoterápicos comercializados em farmácias apresentaram 

resultados semelhantes (SANTOS et al., 1995). 

A utilização de formas farmacêuticas líquidas por via oral apresenta 

vantagens quando comparadas às formas farmacêuticas sólidas como a facilidade 

de administração, especialmente para crianças e idosos, além da absorção ser mais 

rápida, pois o fármaco já se encontra dissolvido no meio dispersante que faz com 

que seja disponibilizado e absorvido mais facilmente. Porém, as soluções podem 

oferecer algumas desvantagens como, sabor desagradável, menor estabilidade da 

formulação por estarem mais passíveis a hidrólise, que pode influenciar na 

estabilidade de prateleira, por ser um meio favorável a proliferação de 

microrganismos (BILLANY, 2005). 

A Mikania glomerata S. conhecida popularmente como guaco, é comumente 

utilizada há séculos pela população, isso porque suas folhas possuem propriedades 

peculiares, que incluem ação depurativa, tônica, broncodilatadora e antipirética, 

além de possuírem a capacidade de estimular o apetite e ainda antigripal (LORENZI; 

MATOS, 2008).  

O desempenho dos fitoterápicos cresce a cada ano e considerando o 

mercado farmacêutico, os fitoterápicos hoje movimentam cerca de US$ 20 bilhões 

anualmente de um total de US$ 320 bilhões (GUIA DE FARMÁCIA, 2016). Os 

medicamentos fitoterápicos estão em expansão no mercado farmacêutico sendo o 

xarope a base de Mikania glomerata S. um dos mais utilizados pela população 

brasileira. Portanto, torna-se necessário desenvolver um estudo para avaliar a real 

qualidade desse medicamento, visto que o uso deste, sem as características de 
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qualidade microbiológicas estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira, pode gerar 

instabilidade do medicamento e danos à saúde do paciente. 

Diante do que foi exposto o estudo será norteado através da seguinte 

pergunta: Os medicamentos fitoterápicos a base de Mikania glomerata S. 

comercializados no município de Santo Antônio de Jesus estão de acordo com as 

especificações microbiológicas preconizadas na legislação brasileira? 

O presente estudo tem o objetivo geral de verificar a qualidade microbiológica 

dos medicamentos fitoterápicos, a base de Mikania glomerata S. na forma 

farmacêutica xarope, comercializados no município de Santo Antônio de Jesus – BA. 

E, como objetivos específicos, determinar os índices de contaminação 

microbiológica dos medicamentos fitoterápicos, a base de Mikania glomerata S. 

comercializados nas farmácias de Santo Antônio de Jesus – BA; avaliar o impacto 

das possíveis contaminações microbiológicas em relação à estabilidade do 

medicamento; avaliar os testes físico químicos: pH, densidade, viscosidade e 

características organolépticas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 FITOTERAPIA 

 

A história do uso de plantas medicinais caminha lado a lado com a história 

humana, registros antigos têm demonstrado a sabedoria do homem no que tange à 

utilização dos produtos naturais desde os primórdios da humanidade (PHILLIPSON, 

2001). Manuscritos, datados de 2600 a.C, encontrados na Mesopotâmia, relatam o 

uso de grande variedade de substâncias obtidas de plantas para o tratamento de 

diversas doenças destacando-se os óleos extraídos das espécies de Cedrus, 

Comminphora e de Papaver. Outras grandes civilizações deixaram documentos que 

relatam o uso de diversas plantas medicinais, como o Papiro de Ebers um 

documento Egípcio (1500 a.C.) e “Matéria Médica” um documento Chinês (1100 

a.C.) (NEWMAN et al., 2000).  

Dois escritores gregos têm seus nomes marcados na história: Theophrastus 

(300 a.C.) – com sua “História das Plantas”, onde relata as qualidades de ervas 

medicinais e Dioscorides (100 d.C.) – que relatava a coleta, armazenamento e uso 

de plantas medicinais durante suas viagens com o exército romano. No início do 

século XVII houve uma compilação de todos os registros históricos sobre o uso de 

plantas medicinais, dando origem à publicação da Farmacopeia Londrina, um acervo 

que se encontra no Reino Unido (NEWMAN et al., 2000). 

 Posteriormente começaram os primeiros isolamentos de compostos de 

origem vegetal, ocorreram entre os séculos XVIII e XIX. Inicialmente, Scheele (1742 

– 1786) isolou os ácidos: oxálico, tartárico, cítrico, gálico, entre outros. Logo em 

seguida, Sertürner descobriu a morfina em 1817, e Pelletier e Caventou isolaram 

estricnina, cafeína e quinina (1818-1821), (GEISSMAN; CROUT, 1969). Entretanto o 

grande “bum” se deu no século XX, durante e após a Segunda Guerra Mundial, 

aonde ocorreu à era dos antibióticos, produtos naturais obtidos de fungos que 

apresentam atividade antibacteriana, de espécies dos gêneros tais como: 

Penicillium, Cephalosporium e Streptomyces. No pós-guerra, destacam-se também 

outros produtos de origem de plantas como, por exemplo, a Reserpina, um 

tranquilizante obtido de espécies do gênero Rauwolfia, e Vimblastina e Vincristina, 

dois quimioterápicos obtidos de espécies do gênero Catharanthus (PHILLIPSON, 

2001).  
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Porém, apenas no final do século XX, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) define os fitoterápicos como “substâncias ativas presentes na planta como 

um todo, ou em partes dela, na forma de extrato total ou processado, que podem ser 

extraídos a partir de processos diversificados e comercializados em estado líquido, 

sólido ou semisólido”. Este órgão, ainda, reconhece a importância do uso de plantas 

medicinais pela população mundial, e integrou a medicina tradicional ao seu 

Programa Internacional de Saúde (AKERELE, 1998).  

 

2.2 FITOTERAPIA NO BRASIL 

 

De acordo com Rezende e colaboradores (1979 apud ARAÚJO, 2002, p. 283) 

no Brasil, o uso de plantas medicinais como medicina popular deve-se aos índios, 

negros e europeus, quando colônia de Portugal, os médicos se limitavam aos 

grandes centros e na zona rural a população recorria às plantas medicinais. A 

criação desta terapia alternativa surgiu da conexão dos conhecimentos dos 

indígenas, jesuítas e fazendeiros. Este processo de mistura de conhecimentos gerou 

uma bagagem no que tange ao uso de plantas e seus aspectos medicinais, que são 

observados até a atualidade. 

Levantamentos realizados por instituições internacionais e brasileiras revelam 

que aproximadamente 20% da biodiversidade global encontram-se no Brasil. São 

mais de 43 mil espécies de vegetais catalogadas. Além disso, mais de 7% delas são 

endêmicas, isto é, existem apenas em território brasileiro cuja é detentor de 6 

biomas terrestres (GUIA DE FARMÁCIA, 2016). 

As espécies que mais se destacam quando avaliamos a quantidade de 

registros no país são: Mikania glomerata (Guaco), utilizada como expectorante e 

broncodilatador, Maytenus ilicifolia (Espinheira-Santa) utilizada contra dispepsias e 

no tratamento de úlceras gástricas e Paullinia cupana (Guaraná), como estimulante 

do sistema nervoso central (ANDRADE, 2000). 

O aumento da utilização dos fitoterápicos, tanto no Brasil quanto no mundo, 

tem sido associado a um maior questionamento por parte da população a respeito 

dos perigos do uso abusivo de produtos farmacêuticos sintéticos, uma vez que ela 

está substituindo o seu uso por plantas medicinais. O Brasil é considerado um país 

privilegiado, considerando sua extensão e o diversificado ecossistema, detendo 

aproximadamente um terço da flora mundial. Existe também no país estudiosos 
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contribuindo para o desenvolvimento da química de produtos naturais (MARLIÉRE et 

al., 2008). 

Os fitoterápicos movimentam anualmente, no Brasil, cerca de US$ 400 

milhões e representam cerca de 6,7% das vendas do setor de medicamentos (LIMA, 

2006). Em 2010 os medicamentos fitoterápicos alcançaram 15% da fatia do 

mercado, com uma movimentação de aproximadamente US$ 2 bilhões em vendas 

ao ano. Plantas medicinais, preparações fitofarmacêuticas e produtos naturais 

isolados representam um mercado que movimenta bilhões de dólares, tanto em 

países industrializados, como em países em desenvolvimento (CARVALHO et al., 

2008). 

 

2.3 Mikania glomerata S. 

 

A Mikania glomerata S. pertence à família Asteraceae, grupo mais numeroso 

dentro das Angiospermas compreende cerca de 1.100 gêneros e 25.000 espécies. É 

constituída por plantas com características variadas, incluindo geralmente pequenas 

ervas ou arbustos e raramente árvores (VERDI et al., 2005).  

 

Figura 1- Mikania glomerata S. 

 

Fonte: Eco4u (2015).  

 

Dentre as principais espécies medicinais pertencentes ao gênero Mikania, 

destacam-se a Mikania glomerata Spreng. e M. laevigata Sch. Bip. ex Baker. Ambas 

são encontradas principalmente na Floresta Atlântica do Brasil, crescendo desde o 
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estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul, podem ser vistas também, na Bahia, 

Paraguai e noroeste da Argentina (LIMA et al., 2003). Em virtude dessas espécies 

compartilharem o mesmo habitat, estas dificilmente são distinguidas, pois 

apresentam características químicas, morfológicas e organolépticas semelhantes 

(OLIVEIRA et al., 1986). De acordo com Emerenciano e colaboradores (1986 apud 

CZELUSNIAK et al., 2012, p. 400-409), na constituição desta família, a composição 

química torna-se mais importante do que a morfologia devido à presença de várias 

classes de metabólitos secundários. 

 Mikania glomerata está oficializada desde 1929 (FARMACOPEIA 

BRASILEIRA, 1929), enquanto que M. laevigata teve sua monografia incluída em 

2005 (BRASIL, 2005). Apesar da oficialização das folhas dessas espécies, grande 

parte dos produtos comercializados contém também outras partes aéreas, como 

caules e até mesmo inflorescências (OLIVEIRA et al.,1985). Em virtude das 

propriedades terapêuticas atribuídas a essas espécies, o xarope e a solução oral de 

M. glomerata foram incluídos no elenco de referência de medicamentos e insumos 

complementares para a assistência farmacêutica na atenção básica em saúde, da 

Portaria 3.237 de 24 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007). Dessa forma, os 

medicamentos fitoterápicos a base de guaco vem sendo utilizados em larga escala 

na rede de saúde pública, através da implantação de programas de fitoterapia em 

diversos municípios nos estados brasileiros. 

 Conforme King; Robinson, (1987 apud RITTER; MIOTTO, 2005, p. 309), o 

gênero Mikania é um dos mais estáveis, apesar de as espécies apresentarem difícil 

delimitação por conta da grande variabilidade morfológica que essas plantas têm, 

contando com aproximadamente 430 espécies distribuídas tanto nas regiões 

tropicais quanto subtropicais da América, sendo que desse total de espécies apenas 

171 são encontradas em território brasileiro. As plantas pertencentes ao gênero 

Mikania destacam-se dentre as diversas espécies de plantas medicinais existentes 

em decorrência das propriedades terapêuticas, e dentre elas o guaco, por 

apresentar eficácia comprovada no tratamento de diversas enfermidades 

(RODRIGUES et al., 1996). 

A Mikania glomerata ou guaco é um dos medicamentos fitoterápicos mais 

utilizados no Brasil, segundo o IMS Health, empresa que presta consultoria no ramo 

farmacêutico, o mercado gira em torno de 4 milhões de unidades o que corresponde 

a cerca de 30 milhões de reais, com um crescimento anual girando em 7%. Existem 
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no país 20 registros vigentes a base de Mikania glomerata, de diversas 

concentrações, entretanto sob a mesma forma farmacêutica (xarope). Possui ação 

broncodilatadora, antitussígena, expectorante e edematogênica sobre as vias 

respiratórias comprovadas (OLIVEIRA et al., 1998). O efeito farmacológico do guaco 

é atribuído por muitos autores à cumarina (PEDROSO et al., 2008). 

 

Figura 2- Estrutura da Cumarina. 

 

Fonte: Vaz, (2015).  

 

Dentre os metabólitos encontrados no Guaco destacam-se a cumarina e o 

ácido caurenóico que são responsáveis por ações farmacológicas, como anti-

inflamatória e expectorante. Acredita-se que o ácido caurenóico tenha a propriedade 

de inibir o crescimento de Candida albicans e Staphylococcus aureus (SOARES et 

al., 2006). 

Estudos relataram que o guaco age diretamente causando broncodilatação e 

relaxamento da musculatura lisa respiratória, o que pode estar relacionado ao 

bloqueio dos canais de cálcio, acompanhado de ações anti-inflamatória e 

antialérgica (MOURA et al., 2002; CASTRO et al., 2006), que são extremamente 

benéficas ao tratamento da asma, a qual caracteriza-se por obstrução e inflamação 

das vias aéreas e, resposta broncodilatadora exagerada (SANTOS, 2005). 

 Penha e colaboradores (2008) realizaram uma avaliação com o objetivo de 

verificar a atividade antimicrobiana de Mikania glomerata e de outra espécie vegetal 

utilizados em um laboratório de fitoterápicos, nesse estudo foi utilizado um extrato 

hidroalcóolico a 70% que apresentou atividade antimicrobiana contra 5 cepas, 

evidenciando, portanto, a atividade antibacteriana do Guaco.  
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2.4 ASPECTOS LEGAIS 

 

O uso de plantas medicinais e de fitoterápicos deve ocorrer de forma 

orientada, para que seu uso inadequado não acarrete em problemas à saúde, que 

podem ser desde a ineficácia terapêutica às reações adversas. Dessa forma, faz-se 

necessário um controle sanitário destes produtos e a conscientização da população 

sobre seu uso adequado, tendo em vista que a ideia de que produtos de origem 

natural não fazem mal à saúde nos dias de hoje ainda é muito comum (CARVALHO 

et al., 2008). 

Para comercialização dos medicamentos fitoterápicos estes devem estar 

devidamente registrados na ANVISA, a fim de garantir que a população tenha 

acesso a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade comprovada. A 

regulamentação dos medicamentos fitoterápicos é realizada pelo órgão supracitado, 

o qual é responsável pelo registro não somente destes medicamentos, como 

também de outros produtos destinados à saúde (BRASIL, 2004). 

O papel regulador da ANVISA é fundamental para garantir que medicamentos 

de má qualidade ou ineficazes não cheguem ao mercado e tragam problemas a 

saúde do paciente como intoxicações, interações medicamentosas, agravar 

enfermidades ou levar a morte do paciente (NETTO et al., 2006). 

No uso de sua atribuição específica o Ministério da Saúde determina que para 

o registro de medicamentos deve haver a inscrição prévia do mesmo na ANVISA, 

para avaliação do cumprimento de caráter jurídico administrativo e técnico-científico 

relacionada com a eficácia, segurança e qualidade destes produtos, para sua 

introdução no mercado e comercialização (NETTO et al., 2006). 

No Brasil, a Resolução RDC nº26 de 2014, dispõe sobre o registro de 

medicamentos fitoterápicos e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. 

Nela estão estabelecidas todas as exigências para registrar um medicamento 

fitoterápico no país, tais como citadas na Resolução RDC nº26 de 2014, seção II, 

capítulo II:  

 

Art. 5º Todos os documentos deverão ser encaminhados em via 
impressa numerada, com assinatura do responsável técnico nos 
Formulários de Petição (FP), laudos, relatórios, declarações e na folha final 
do processo.  
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Art. 6º Toda documentação expedida por autoridades sanitárias ou 
governamentais em idioma estrangeiro usada para fins de registro deverá 
ser acompanhada de tradução juramentada.  

Art. 7º A empresa deverá protocolar um processo para cada 
medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico, apresentando 
os seguintes documentos: 

 I - formulários de petição, FP1 e FP2, devidamente preenchidos, 
carimbados e assinados;  

II - comprovante de pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Vigilância Sanitária - TFVS e respectiva Guia de Recolhimento da União-
GRU, ou isenção, quando for o caso;  

III - cópia da autorização de funcionamento, emitida pela Anvisa 
para a empresa solicitante do registro do medicamento;  

IV - cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle 
(CBPFC), válido, emitido pela Anvisa, para a linha de produção na qual o 
fitoterápico será fabricado, ou ainda, cópia do protocolo de solicitação de 
inspeção para fins de emissão do certificado de BPFC;  

V - relatório técnico separado para cada forma farmacêutica; e  
VI - cópia do Certificado de Responsabilidade Técnica (CRT), 

atualizado, emitido pelo Conselho Regional de Farmácia. 

 

Portanto, são necessários entre outros documentos, o relatório técnico com 

os estudos de estabilidade, relatórios de controle de qualidade, produção e laudos 

da droga vegetal. 

De acordo com a Instrução Normativa n°02 de 13 de maio de 2014, a Mikania 

glomerata está presente na Lista de Produtos Tradicionais Fitoterápicos de Registro 

Simplificado com as descrições:  

 

Tabela 1 – Informações da Mikania glomerata Spreng descrita na Lista de 

Produtos Tradicionais Fitoterápicos de Registro Simplificado. 

Nomenclatura botânica Mikania glomerata Spreng, M. 

laevigata Sch. Bip. ex Baker 

Nome popular Guaco 

Parte usada Folhas 

Padronização/Marcador Cumarina 

Derivado vegetal Extratos 

Alegação de uso Expectorante e Broncodilador 

Dose diária 0,5 a 5,0 mg de Cumarina 

Via de administração Oral 

Restrição de uso Venda sem prescrição médica 

Fonte: Ministério da saúde, (2014). 
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O registro de medicamentos tem validade de cinco anos e pode ser renovado 

por períodos iguais e sucessivos. Se houver alguma alteração no produto ou na 

empresa, a ANVISA deverá ser comunicada e esse registro será submetido à uma 

nova análise técnica para aprovação do mesmo. O registro de medicamento 

fitoterápico é tratado pela legislação brasileira com a mesma importância que é dada 

aos medicamentos sintéticos (NETTO et al., 2006). 

 

2.5 CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO 

 

Com a ampliação do consumo, exige-se a normatização do setor, através da 

revisão de normas técnicas para a produção e comercialização de medicamentos, 

visando garantir a segurança e eficácia terapêutica aliada à qualidade do produto 

(FREITAS, 2007).  

Para o controle de qualidade microbiológico de plantas medicinais deve-se 

levar em consideração a origem, produtos vegetais estão diretamente em contato 

com o solo que é rico em esporos de fungos, insetos e animais repletos de bactérias 

(ROCHA et al., 2004). A contaminação desse material por microrganismos pode 

gerar degradação do material por ser fonte de patógenos. Esses produtos são de 

grande risco, faz-se necessário determinar medidas adequadas de controle 

higiênico-sanitário afim de garantir a qualidade e segurança deste tipo de produto 

desde a coleta, até o produto final (KNEIFEL et al., 2002). 

A realização do controle de qualidade na indústria farmacêutica é uma etapa 

de grande importância, pois, com seus resultados pode-se assegurar a qualidade, 

segurança, eficácia e credibilidade dos seus medicamentos para a população. Para 

garantir esses requisitos durante a fabricação de seus produtos, as indústrias 

farmacêuticas devem cumprir as determinações da ANVISA, que são definidas pela 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 17, de 16 de abril de 2010, que dispõe 

sobre as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos de uso humano (BRASIL, 

2010). 

De acordo com Mendes, (2000), o conceito de controle de qualidade é 

definido como o conjunto de operações (programação, coordenação e execução) 

com o objetivo de verificar e assegurar que os produtos estejam dentro dos padrões 

de qualidade exigidos, medidos através de análises.  
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Para uma garantia da qualidade referente a material botânico, não apenas os 

aspectos físico-químicos são importantes, mas também o microbiológico, 

considerando o fato de que os materiais vegetais normalmente podem conter um 

grande número de fungos e bactérias advindos da microbiota natural ou adquiridos 

durante a manipulação dos mesmos (MIGLIATO et al., 2007). 

É indispensável, um rigoroso controle de qualidade dos dados que revelam a 

origem de plantas medicinais utilizadas nos medicamentos e suas especificações 

técnicas. O Controle de qualidade é a grande preocupação do momento e é preciso 

estar preparado para lidar com ele, tanto no que se refere à qualidade de 

informação, quanto na formação de profissionais.  

Um dos pontos a ser ressaltado é a identificação da origem das plantas, pois 

a partir disso o processo de contaminação, não só microbiológico, mas químico, 

pode ocorrer comprometimento de toda a qualidade do produto fitoterápico, trazendo 

danos de natureza grave aos que os utilizarem (PORTAL EDUCAÇÂO, 2010).  

De acordo com a ANVISA, fitoterápicos são produtos obtidos de matéria-

prima ativa vegetal, com finalidade profilática, curativa ou paliativa, incluindo 

medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico, podem ser simples (o 

ativo é de uma espécie vegetal) ou composto (com ativo de mais de uma espécie 

vegetal). Portanto, é exigido para controle de qualidade microbiológico desses 

medicamentos o cumprimento integral das análises presentes na Farmacopeia 

Brasileira V edição (BRASIL, 2014). Limites máximos de presença de 

microrganismos no produto e dentre esses, ausências de patógenos estão 

estipulados (YAMAMOTO et al.,2004). Atualmente a Farmacopeia Brasileira V 

Edição, estabelece as seguintes especificações para produtos de uso oral nos quais 

podemos enquadrar os medicamentos fitoterápicos: é tolerada a presença de 103 

bactérias aeróbias/g ou mL e 102 fungos/g e ausência de Salmonella spp, 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus 

cereus, Enterobacter spp, Candida albicans, Aspergillus flavuse, Aspergillus 

parasiticus (BRASIL, 2010). 

A necessidade do controle microbiológico dos fitoterápicos é de extrema 

importância, devido, principalmente, à segurança, eficácia e principalmente a 

aceitabilidade desses produtos. Sendo assim falhas nas medidas preventivas e de 

controle do processo de fabricação levam ao comprometimento do desempenho do 

produto devido aos efeitos na estabilidade da formulação, a alteração das 
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características físicas (cor, viscosidade) e químicas (inativação do princípio ativo) do 

produto (NASCIMENTO et al., 2005; YAMAMOTO et al., 2004), geralmente com 

graves consequências à saúde do consumidor, pelo uso de produtos em desacordo 

com suas características de qualidade estabelecidas, ocasionando danos aos 

pacientes (SIMÕES et al., 2004; YAMAMOTO et al., 2004). 

Assim, este estudo, destinou-se a contribuir para a ampliação do 

conhecimento sobre a qualidade dos medicamentos fitoterápicos, a base da planta 

Mikania glomerata sob forma farmacêutica xarope comercializado no Brasil, 

avaliando-os microbiologicamente e também realizando alguns testes físico 

químicos, visto que a alteração destes pode apresentar indicativo de contaminação 

microbiana. 

 

2.6 ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde a estabilidade farmacêutica é a 

capacidade de um medicamento manter suas propriedades dentro dos limites 

especificados durante todo o prazo de validade (WHO, 1996). 

 Já para Pombal e colaboradores (2010), a estabilidade está relacionada com 

a capacidade da forma galênica em manter, dentro das especificações, as mesmas 

características que possuía no momento de sua fabricação, durante o período de 

armazenamento e também durante o período de utilização. A estabilidade de 

medicamentos pode ser dividida em cinco tipos gerais de estabilidade, que são: 

química, toxicológica, terapêutica, física e microbiológica. 

 Requisito de grande relevância e preocupação durante a fabricação do 

medicamento é a estabilidade. No entanto, este problema vem diminuindo com o 

avanço das tecnologias e da industrialização, é de fundamental relevância a 

produção desses medicamentos com boas condições de conservação e a 

determinação do prazo de validade, durante o qual o medicamento permanece 

estável (PRISTA et al., 2009).  

A estabilidade de produtos farmacêuticos depende de fatores ambientais 

como temperatura, luz, umidade, e fatores relacionados ao próprio produto como 

propriedades físico químicas de substâncias ativas, excipientes, forma farmacêutica, 

processo de fabricação, e dos materiais de embalagem (BRASIL, 2005). 
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A presença de contaminantes microbianos pode resultar em alterações físico-

químicas do produto envolvendo sua estabilidade. Estas alterações ainda que não 

interfiram no teor do princípio ativo, podem mostrar-se pela mudança na coloração 

do produto, aparecimento de odor desagradável e alterações nos valores de pH. 

Portanto, há necessidade de se estabelecer padrões qualitativos e quantitativos de 

microrganismos presentes na amostra, a fim de assegurar a estabilidade do produto, 

garantindo assim a inocuidade e eficácia terapêutica do produto para o paciente 

(MEDEIROS et al., 2007). 

 A estabilidade química está relacionada com a integridade química rotulada 

dentro da faixa de especificação de cada matéria prima. Quanto à estabilidade física 

devem-se manter as propriedades físicas originais, incluindo sabor, aspecto, 

uniformidade, dissolução entre outras.  Para a estabilidade terapêutica o efeito 

terapêutico do medicamento deve ser mantido e para a estabilidade toxicológica não 

deve ocorrer aumento significativo da toxicidade. Já para a estabilidade 

microbiológica, deve-se ser mantida no medicamento a esterilidade ou resistência ao 

crescimento microbiano de acordo com as especificações (POMBAL et al., 2010).  

 Alguns fatores como temperatura, umidade, luz e fatores relacionados com as 

propriedades físicas e químicas do medicamento, os princípios ativos e excipientes, 

processos utilizados na produção e do tipo de embalagem que o medicamento será 

acondicionado e suas propriedades são fatores que estão diretamente relacionados 

com a estabilidade dos medicamentos (MELVEGER; HUYNH-BA, 2009; SILVA et 

al., 2009). 

 Já no caso da estabilidade microbiológica, a conservação da formulação pode 

ser atingida com a adoção de Boas Práticas de Fabricação, além de que na 

formulação devem ser utilizados conservantes adequados, de modo que esses 

conservantes não mascarem o crescimento de microrganismos provenientes do 

processo de fabricação (PINTO et al., 2003). 

Medicamentos em soluções desenvolvem um sistema monofásico, 

homogêneo formado por dois ou mais componentes, onde no solvente é a fase que 

ocorre a dispersão, e o soluto se encontra disperso no solvente, na forma molecular 

ou iônica (BILLANY, 2005). 

De acordo com Florence (2003), formulações líquidas, possuem uma maior 

susceptibilidade de decomposição comparada com outras formas farmacêuticas. E 

uma das principais consequências é a perda da potência desejada. As formas 
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farmacêuticas líquidas ainda possuem maior chance de serem degradadas devido à 

colisão entre as partículas, ocasionando então, menor estabilidade física e química 

que outras formulações orais (GIL, 2010). Ainda podem ser observadas nas 

formulações líquidas características instáveis em relação à estabilidade 

microbiológica necessitando maior adição de conservantes (BILLANY, 2005). Outros 

fatores extrínsecos como a temperatura, hidrólise e oxidação, também podem 

antecipar a degradação dos medicamentos (WELLS, 2005). 

A instabilidade de medicamentos na forma farmacêutica xarope também 

poderá ser influenciada pela viscosidade, pois além de conferir maior estabilidade,  

soluções com maior concentração de açúcar tendem a proteger a amostra contra-

ataques de microrganismos, pois não há água suficiente para sua proliferação 

(PRISTA et al., 1990). 

 Segundo a Farmacopeia Brasileira V Edição, 2010, xarope é uma forma 

farmacêutica aquosa que se caracteriza pela alta viscosidade e que apresenta não 

menos que 45% (p/p) de sacarose ou outros açúcares na sua composição. Os 

xaropes geralmente contêm agentes flavorizantes. Quando não se destina ao 

consumo imediato, deve ser adicionados conservantes antimicrobianos autorizados 

em sua composição.  

Para a escolha da forma farmacêutica mais apropriada para um produto 

fitoterápico deve levar em consideração a eficácia e a segurança do componente 

ativo, bem como assegurar sua qualidade, facilitar a via de administração e permitir 

a administração de dose efetiva do componente ativo, como contornar problemas de 

estabilidade com o uso de conservantes, antioxidantes e tamponantes. 

 Quanto às formas farmacêuticas líquidas, têm-se resinas, óleos e o sumo das 

partes frescas do vegetal, os quais são utilizados em grande escala para 

preparações fitoterápicas aquosas. Os extratos obtidos podem apresentar-se 

líquidos ou secos. Os aquosos devem ser preparados para uso imediato, em virtude 

de sua suscetibilidade de degradação e de contaminação microbiana, inerente à 

presença de água como solvente. Os extratos fluidos, que se caracterizam como 

preparações líquidas e diferenciam-se das tinturas por serem mais concentrados e 

por possuírem métodos diferenciados de obtenção do menstruo, normalmente são 

misturas hidroetanólicas em que 1 ml de extrato contém os constituintes ativos 

correspondentes a 1 g da droga (TOLEDO, 2003). 
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3 METODOLOGIA 

 

Para o presente estudo foi utilizada a metodologia quantitativa experimental, o 

experimento foi conduzido no Laboratório de Controle de Qualidade Microbiológico 

da Natulab Laboratório, Indústria de Medicamentos situada no município de Santo 

Antônio de Jesus – BA.  

A aquisição das amostras de xarope contendo Mikania glomerata foi realizada 

de forma aleatória, contendo concentrações diferentes por se tratar de um 

medicamento específico e não ser enquadrado nas categorias de medicamento 

novo, genérico ou similar, em farmácias do município de Santo Antônio de Jesus – 

BA. Foram realizados os testes de pH, características organolépticas, viscosidade, 

densidade, pesquisa de bactérias viáveis totais, pesquisa de fungos e pesquisa de 

bactérias patogênicas dentro dos limites preconizados nos compêndios oficiais. 

Todos os materiais utilizados nesta análise que tiveram contato com a 

amostra ou meios de cultura foram previamente esterilizados. O procedimento de 

análise ocorreu de forma asséptica, assegurando as características originais da 

amostra, evitando assim, contaminações e falsos resultados. 

Foram adquiridas 3 marcas diferentes de Xarope de Guaco, A, B e C, sendo 

que foram usadas amostras com data próxima a fabricação (A1, B1 e C1) e com 

data próxima a validade (A2, B2 e C2). 

 

3.1 DETERMINAÇÃO DO pH 

 

A leitura potenciométrica do pH foi realizada em pHmetro digital PG2000 

(GEHAKA) previamente calibrado. Esse experimento foi realizado em triplicata e 

obtendo-se como resultados a média das medições. A especificação adotada para 

este teste é de 4,5 a 6,5, está especificação foi escolhida de acordo com uma 

metodologia validada de um dos fabricantes. 
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Figura 3 – pHmetro Digital PG2000 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

3.2 CARACTERÍTICAS ORGANOLÉPTICAS 

 

Para o teste de características organolépticas foi realizada uma inspeção 

visual nas amostras e as mesmas apresentaram aspecto liquido límpido, xaroposo 

de cor castanha e odor característico da planta. 

 

Figura 4 – Amostras de xarope de Guaco. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.3 VISCOSIDADE 

 

Para a determinação da viscosidade utilizou-se o viscosímetro Copo Ford, 

com orifício n. 2. O teste de viscosidade foi realizado com base na Farmacopeia 

Brasileira V Edição. Esse experimento foi realizado em triplicata e com os resultados 

encontrados foi feita uma média das medições.  
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3.4 DENSIDADE 

 

 Densidade de massa (r) de uma substância é a razão de sua massa por seu 

volume a 20 ºC. O experimento foi realizado em picnômetro de vidro de 25 mL, 

devidamente calibrado. A especificação para este parâmetro é de 0,9500 a 1,0500 

g/mL, esta faixa foi escolhida de acordo com a metodologia validada de um dos 

fabricantes.   

 

3.5 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

 

 Os ensaios microbiológicos têm por objetivo realizar a pesquisa de possíveis 

contaminantes na amostra, sendo eles bactérias viáveis totais, bactérias 

patogênicas: E. coli, E. aureus, P. aeruginosa e Salmonela sp., fungos e leveduras. 

 

3.5.1 Preparo da amostra 

 

A amostra foi preparada de acordo com a Farmacopeia Brasileira V Edição, 

onde foram transferidos 10 mL da amostra para 90 mL de solução SDN (Solução 

diluente neutralizante), sendo esta a diluição 1/10 ou 10-1.  E posteriormente foram 

retiradas assepticamente, 1 mL da solução 10-1 e transferidas para tubo de ensaio 

contendo 9 mL da solução de caldo de enriquecimento TSB, criando uma solução 

10-2.  

 

3.5.2 Preparo do meio de cultura 

 

 Os meios de cultura utilizados nas análises foram preparados de acordo com 

as instruções contidas na embalagem do mesmo, conforme a orientação do 

fabricante. 

Para preparo do caldo TSA (Tryptic Soy Ágar), que é utilizado para pesquisa 

de bactérias, foi preparada uma solução contendo 40,0g do TSA e diluído para 1000 

mL de água purificada e aquecido em microondas por 5 minutos a 121°C, após esse 

tempo a solução foi vedada e autoclavada. Para uso foi aguardado o resfriamento. 

Paro o preparo do caldo enriquecido Ágar TSB (Tryptic Soy Broth), foi 

preparada uma solução contendo 30,0g do TSB e diluído para 1000 mL de água 
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purificada e aquecido em microondas por 5 minutos a 121°C, após esse tempo a 

solução foi vedada e autoclavada. Para uso foi aguardado o resfriamento. 

Para pesquisa de patógenos foi preparado um caldo Ágar Mannitol Sat, onde, 

foi pesado 108,0g do Ágar Manitol Sat e diluída esta solução para 1000 mL de água 

purificada e aquecido em microondas por 5 minutos a 121°C, após esse tempo a 

solução foi vedada e autoclavada. Para uso foi aguardado o resfriamento. 

Para o preparo do caldo Ágar cetrimide, foi pesado 45,3g e diluído para 1000 

mL de água purificada e aquecido em microondas por 5 minutos a 121°C, após esse 

tempo a solução foi vedada e autoclavada. Para uso foi aguardado o resfriamento. 

Para o preparo do caldo Ágar Macconkey, foi pesado 50,0g deste reagente e 

diluído para 1000 mL de água purificada e aquecido em microondas por 5 minutos a 

121°C, após esse tempo a solução foi vedada e autoclavada. Para uso foi 

aguardado o resfriamento.  

Para o preparo da solução SDN (Solução Diluente Neutralizante), foi pesado 

3,56g de fosfato de potássio monobásico, 7,23g de fosfato de sódio dibásico, 3,0g 

de lecitina de soja purex, 30 g de polissorbato 80 (Tween 80), 4,3g de cloreto de 

sódio e 1g de peptona bacteriológica e diluir para 1000 Ml com água destilada e 

aquecido em microondas por 5 minutos a 121°C, após esse tempo a solução foi 

vedada e autoclavada. Para uso foi aguardado o resfriamento.  

Para o preparo do XLD foram pesados 55 g do XLD e diluídos em água 

destilada a 1000 mL com água destilada e aquecido em microondas por 5 minutos a 

121°C, após esse tempo a solução foi vedada e autoclavada. Para uso foi 

aguardado o resfriamento. Após o resfriamento com a solução a 25ºC o pH da 

solução foi ajustado para 7,4, conforme orientação do fabricante.  

 

3.5.3 Preparo das placas para análise de bactérias patogênicas 

 

 Foi adicionado em placa de Petri, com 3 divisórias 5 a 10 mL do Ágar a ser 

utilizado na pesquisa do microrganismo. Após solidificação do meio, as placas foram 

armazenadas na geladeira em temperatura de 2° C a 8°C até utilização das 

mesmas. 
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3.5.4 Pesquisa de bactérias viáveis totais 

 

Para pesquisa de bactérias viáveis totais, foram utilizadas 12 placas de Petri 

para análise, que foram identificadas como A1, A2, B1, B2, C1 e C2, nome do meio 

de cultura, diluição e data. Para cada análise foram utilizadas: 

- 2 placas contendo 1 mL da solução 10-1 e aproximadamente 15 mL de 

Tryptic Soy Ágar (TSA); 

- 2 placas contendo 1 mL da solução 10-2 e aproximadamente 15 mL de 

Tryptic Soy Ágar (TSA); 

Após a aplicação nas placas, aguardou-se a solidificação do meio de cultura, 

as placas foram invertidas e incubadas por 3 dias em estufa bacteriológica em 

temperatura de 32,5°C ± 2,5°C. 

 

3.5.5 Pesquisa de fungos 

 

Para pesquisa de fungos e leveduras foram separadas 6 placas de Petri para 

análise, que estavam devidamente identificadas com o nome do produto, nome do 

meio de cultura, diluição e data. Para cada análise foram utilizadas:  

- 2 placas contendo 1 mL da diluição 10-1 e aproximadamente 15 mL de 

Sabourand Dextrose Ágar; 

- 2 placas contendo 1 mL da diluição 10-2 e aproximadamente 15 mL de 

Sabourand Dextrose Ágar; 

- 1 placa contendo 1 mL da solução 10-1, 1 mL da suspensão de 

microrganismos e aproximadamente 15 mL de Sabourand Dextrose Ágar. 

Após aplicação nas placas, aguardou-se a solidificação do meio de cultura, as 

placas foram invertidas e incubadas por 5 dias em estufa fúngica a temperatura de 

22,5°C ± 2,5°C. 

 

3.5.6 Pesquisa de bactérias patogênicas 

 

Para posterior pesquisa de microrganismos patogênicos, foi preparado um 

meio enriquecido, para este, foi transferido com auxílio de pipeta estéril, 10 mL da 

diluição 10-1 para um frasco estéril de 150 mL contendo 100 ml de caldo nutriente 

Tryptic Soy Broth (TSB). 
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Após o período de incubação, foram realizadas as contagens das colônias 

formadas nas placas. A contagem de bactérias patogênicas foi realizada conforme 

exemplo abaixo: 

- Número de placas por diluição: 2 

- Número de colônia/ placa/ diluição: 10-1: 228 UFC      10-2: 23 UFC 

- Número de colônia/ placa/ diluição: 10-1: 240 UFC      10-2: 28 UFC 

 

Cálculo: 

(228 + 240) + (23 + 28) = 468 + 51 = 519 = 2,34 x 103 UFC/mL = 2340 UFC/mL 

    2 X 10-1       2 X 10-2          0,2        0,02 

 

Os procedimentos de análise foram seguidos de acordo com a Farmacopeia 

Brasileira V Edição. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS 

 

4.1.1 Características Organolépticas 

 

 Para as análises de características organolépticas, que se referem as 

características sensoriais do produto foi avaliado a cor, odor e aspecto do produto. 

Foi realizada uma inspeção visual nas amostras, os resultados encontrados para as 

amostras A1, B1 e C1 estão descritos nas Tabelas 2 e os resultados encontrados 

para as amostras A2, B2 e C2 estão descritos na Tabela 3.  

Analisando os resultados apresentados anteriormente, foi possível verificar 

que todas as marcas apresentaram suas características físicas preservadas ao 

longo do prazo de validade. Vale ressaltar que embora as amostras C1 e C2 

apresentarem uma coloração diferente, esse fator não foi determinante para 

reprovarmos a amostra, pois foram utilizadas nos trabalhos marcas e concentrações 

diferentes de xarope de Guaco, uma vez que o mesmo não apresenta uma única 

concentração para todos os fabricantes. Assim pode-se considerar a diferença no 

aspecto cor consequência das diferentes concentrações do extrato do ativo 

fitoterápico. Afinal, os xaropes com menor concentração de extrato (A1 e B1) 

apresentaram coloração menos pronunciada em relação a amostra de maior 

concentração (C1). 

 

Tabela 2 – Resultado da análise de característica organoléptica para as 

amostras com data próxima a fabricação. 

Ensaios 

realizados 

A1 B1 C1 

Aspecto Líquido límpido 

xaroposo 

Líquido límpido 

xaroposo 

Líquido turvo 

xaroposo 

Cor Castanho escuro Castanho escuro Marrom claro 

Odor Característico Característico Característico 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 3 – Resultado da análise de característica organoléptica para as 

amostras com a data próxima a validade. 

Ensaios 

realizados 

A2 B2 C2 

Aspecto Líquido límpido 

xaroposo 

Líquido límpido 

xaroposo 

Líquido turvo 

xaroposo 

Cor Castanho escuro Castanho escuro Marrom claro 

Odor Característico Característico Característico 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.1.2 Análise de pH 

 

Os resultados encontrados para as amostras A1, B1 e C1 estão descritos na 

Tabela 4. Os resultados encontrados para as amostras A2, B2 e C2 estão descritos 

na Tabela 5. 

 

Tabela 4 – Resultado das análises de pH para as amostras com data próxima 

a fabricação. 

Ensaios 

realizados 

A1 B1 C1 

pH 5,87 5,80 5,91 

Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 5 – Resultado das análises de pH para as amostras com data próxima 

a validade. 

Ensaios 

realizados 

A2 B2 C2 

pH 5,92 5,83 5,95 

Fonte: Próprio autor. 

 

Ao analisar o pH, foi perceptível que todos os resultados estavam próximos 

entre si. Um estudo realizado por Osorio (2002), no qual foram avaliados extrato 

fluido e tinturas de guaco, foram encontrados valor de pH entre 5,12 e 6,33. Embora 
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não tenha sido analisado o xarope, podemos verificar que esse valor corrobora com 

o que foi encontrado nesse estudo. Um valor de pH básico, aumenta a chance de 

contaminação microbiológica, assim podemos considerar que esse valor de pH 

favorece ao não crescimento microbiano, de acordo com que Madigan et al (2016) 

defende. 

 

4.1.3 Análise de densidade 

 

Os resultados encontrados para as amostras A1, B1 e C1 estão descritos na 

Tabela 6. Os resultados encontrados para as amostras A2, B2 e C2 estão descritos 

na Tabela 7.  

No estudo de Osorio (2002) também verificou que a densidade do extrato 

fluido e da tintura que variou entre 0,89 a 0,98g/mL, confirmando os valores 

encontrados nesse estudo (0,99 a 1,04). Esse aumento na densidade do xarope se 

dá por conta de a forma farmacêutica ser mais densa. Este parâmetro reforça a 

ausência de contaminação por não ter degradação (perda de massa da sacarose) 

que poderia reduzir a densidade. 

 

Tabela 6 – Resultado das análises de densidade para as amostras com data 

próxima a fabricação. 

Ensaios 

realizados 

A1 B1 C1 

Densidade (g/mL) 1,02 1,01 0,99 

Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 7 – Resultado das análises de densidade para as amostras com a 

data próxima a validade. 

Ensaios 

realizados 

A2 B2 C2 

Densidade (g/mL) 1,00 1,04 1,02 

Fonte: Próprio autor. 

 



36 
 

4.1.4 Análise de viscosidade 

 

Não foram encontrados na literatura parâmetros para esta especificação, 

porém o teste foi realizado visto que a viscosidade é um parâmetro importante para 

a avaliação microbiológica. Produtos com viscosidade maior tem uma maior 

proteção a ataques de microrganismos, visto que as soluções com concentrações 

elevadas de açúcar são muito resistentes, pois não há água suficiente para sua 

proliferação, conforme abordado em Prista et al (1990). Os resultados encontrados 

estão descritos nas Tabelas 8 e 9.  

A nível de comparação de viscosidade, não foi encontrada na literatura 

nenhuma viscosidade do xarope, porém de acordo com a faixa encontrada, pode-se 

perceber que trata-se de um líquido de baixa viscosidade, e por ter uma maior 

atividade de água, favorece ao crescimento microbiano. Porém em contrapartida nos 

produtos analisados não foram detectadas nenhuma contaminação. Essa ausência 

pode ser devido aos produtos terem sido fabricados seguindo as Boas Práticas de 

Fabricação e pelo fato dos mesmos terem um bom sistema conservante o que 

controla a proliferação destes microrganismos de modo eficiente. 

 

 Tabela 8 – Resultado das análises de viscosidade para as amostras com data 

próxima a fabricação. 

Ensaios realizados A1 B1 C1 

Viscosidade (cps) 24,48 25,92 25,92 

Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 9 – Resultado das análises de viscosidade para as amostras com a 

data próxima a validade. 

Ensaios realizados A2 B2 C2 

Viscosidade (cps) 25,92 24,48 27,36 

Fonte: Próprio autor.  

 

Com este parâmetro dentro do especificado, reforça a constatação que não 

há contaminação microbiana, pois não houve quebra da viscosidade que 
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aconteceria caso houvesse contaminação e devido ao consumo do açúcar da base 

do xarope, pelos organismos. 

 

4.2 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

 

Para que um produto mantenha sua estabilidade é necessário que suas 

características físicas e microbiológicas se mantenham semelhante durante todo seu 

prazo de validade. Com base nessa premissa, foi analisado nesse trabalho amostras 

do xarope de guaco de 03 marcas diferentes, sendo lotes recém-fabricados e lotes 

próximo a validade.  

A avaliação microbiológica dos xaropes de guaco foi realizada conforme 

metodologia descrita no Item 3.5 e especificações descritas na Farmacopeia 

Brasileira V Edição (2010) para contagem geral de bactérias e de fungos em placa. 

Os resultados encontrados estão descritos nas Tabelas 10 e 11. 

 

 Tabela 10 – Resultado das análises microbiológicas para as amostras com 

data próxima a fabricação. 

Ensaios realizados A1 B1 C1 

Bactérias viáveis 

totais 

< 10 UFC/Ml < 10 UFC/mL < 10 UFC/mL 

Fungos e 

leveduras 

< 10 UFC/mL < 10 UFC/mL < 10 UFC/mL 

S. aureus Ausente Ausente Ausente 

E. coli Ausente Ausente Ausente 

P. aeruginosa Ausente Ausente Ausente 

Salmonela sp Ausente Ausente Ausente 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 11 – Resultado das análises microbiológicas para as amostras com a 

data próxima a validade. 

Ensaios realizados A2 B2 C2 

Bactérias viáveis 

totais 

< 10 UFC/mL < 10 UFC/ mL < 10 UFC/mL 

Fungos e leveduras < 10 UFC/mL < 10 UFC/mL < 10 UFC/mL 

S. aureus Ausente Ausente Ausente 

E. coli Ausente Ausente Ausente 

P. aeruginosa Ausente Ausente Ausente 

Salmonela sp Ausente Ausente Ausente 

Fonte: Próprio autor. 

   

De acordo com as Tabelas 10 e 11, pode-se observar que não houve 

crescimento microbiano nas amostras analisadas. Logo, os medicamentos 

fitoterápicos em estudo, encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela 

Farmacopeia Brasileira V edição, pois não foi detectado a presença de bactérias. 

Este fato corrobora pelo uso de matérias primas de boa qualidade e produzidas de 

acordo com as normas preconizadas para a produção e comercialização para 

produtos de origem vegetal e produção de medicamentos de acordo com as normas 

de Boas Práticas de Fabricação, descritas na RDC Nº17/2010. 

Um estudo realizado por Yamamoto (2004), entre 1999 e 2004, englobando 

25 empresas e 240 amostras, nas formas de matérias-primas, cremes e loções, géis, 

extratos de plantas, cápsulas, xaropes, líquidas, emulsões, suspensões e outras 

Formas Farmacêuticas, demonstrou que 10 das empresas participantes, 

apresentaram falha no atendimento às especificações quanto à presença de 

contaminantes acima do limite especificado. Mas os resultados obtidos, contrariando 

o achado de Yamamoto (2004) os parâmetros analisados microbiológicos estão de 

acordo com as especificações já citadas e colocam os xaropes como produtos 

aprovados para o consumo.  

De acordo com Melo e colaboradores (2004), a presença da bactéria 

Staphylococcus aureus não é muito comum em drogas de origem vegetal, embora 

produzam enterotoxinas em determinadas condições ambientais, não apresentam 
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grande risco por via oral, para provocar intoxicação, são necessários valores acima 

de 105 UFC/g de Staphylococcus aureus. E corroborando com esta afirmativa as 

amostras analisadas do xarope de guaco atendem ao que foi definido pelo autor 

supracitado. 

Okunlola e colaboradores (2007) analisaram quanto à contaminação 

microbiana, 21 amostras de diferentes formas farmacêuticas sendo elas: 1 

comprimido, 1 suspensão, 3 cápsulas, 4 pó e 12 líquidos de produtos fitoterápicos 

comercializados na Nigéria. Destas, 57% estavam contaminadas com fungos e dos 

12 produtos fitoterápicos analisadas, 6 estavam com carga fúngica entre <10 

UFC/mL a 3 x 104 UFC/mL, comprimido com 4 x103 UFC/g; pó com 3,5 x 103 UFC/g 

a 1,2 x 104 UFC/g, não foram observados contaminação na suspensão e na cápsula. 

Esses resultados para as formulações líquidas fitoterápicas, não procedem para as 

amostras analisadas no trabalho em questão. 

No estudo, a análise microbiológica de xaropadas fitoterápicas produzidas no 

município de Francisco Beltrão PR realizado por Moraes et al. (2007) onde foi 

avaliada a qualidade microbiológica desses xaropes, percebeu-se que 50% das 

amostras estavam contaminadas com coliformes totais e fecais. Enquanto na 

pesquisa de S. aureus observou-se o índice de contaminação de 10%, numa 

população de 1,5 x 103 UFC/g. Em se tratando de contaminação por fungos, foi 

verificada a presença de fungos filamentosos e leveduras em 90% das amostras 

(n=10), com resultados entre 1,0 x 102 a 1,0 x 104 UFC/g. Dessa forma pode-se 

perceber que havia nos xaropes uma alta carga microbiana o que gera risco a saúde 

dos usuários. Já no estudo presente, os resultados obtidos para as amostras A1, B1, 

C1, A2, B2, e C2 não apresentaram o mesmo perfil, nem tão pouco apresentaram 

contaminação dos referidos contaminantes microbiológicos. 

Pelo fato de não ter ocorrido alterações no pH, visto que houve apenas um 

pequena variação entre os valores encontrados nas amostras do mesmo fabricante 

para esse ensaio assim como para a viscosidade, onde não foi observado alteração 

significativa deste parâmetro  e nem mudança de coloração, uma vez que a 

coloração se manteve de acordo com as amostras analisadas em diferentes tempos 

de fabricação. Sendo assim, fica comprovado que o produto manteve suas 

especificações durante todo o prazo de validade informado pelo fabricante 

demostrando que o produto mantém a estabilidade microbiológica e físico química. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

Atualmente existe no mercado uma grande diversidade de matérias-primas e 

produtos em várias formas de apresentação evidenciando, a necessidade de um 

controle de qualidade rigoroso para esses produtos afim de minimizar a 

comercialização de produtos em desacordo com características de qualidade 

necessária. A implantação das normas de boas práticas possibilita a padronização 

dos procedimentos nos setores produtivos, organização e otimização de processos. 

Para as empresas produtoras de medicamentos tradicionais e fitoterápicos, as 

análises desenvolvidas no presente trabalho demonstraram o atendimento às 

exigências da Vigilância Sanitária presente nas normas de Boas Práticas de 

Fabricação e Manipulação relacionadas com o controle de qualidade de produtos.  

Pelos resultados obtidos, observou-se que os xaropes atenderam as 

especificações da Farmacopeia Brasileira (amostras A1, B1, C1, A2, B2 e C2). Os 

resultados das análises, ainda, evidenciaram que os procedimentos de fabricação 

dos xaropes seguiram as normas operacionais padronizados, haja vista que os 

produtos fabricados atenderam as especificações e o status deles é de aprovado ao 

consumo/ comercialização. 

Em suma, pode-se verificar que os produtos mantiveram suas características 

inalteradas durante o período de sua validade. Sendo assim, os mesmos estão de 

acordo com as normas preconizadas pela ANVISA, podendo ser administrados na 

população no intuito de auxiliar no tratamento de gripes e resfriados, sem trazer 

qualquer problema ou intercorrência para os pacientes. Assim, a ação farmacológica 

é preservada e expressada com eficiência pelo uso de medicamento aprovado. 
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