
Noções de Fitoterapia – Aula Prática 

 

Validação de plantas medicinais: 

 

Tem como principal intuito confirmar a utilização farmacológica de determinada 

planta medicinal. Bem como, demonstrar se há algum efeito adverso, ou contra-indicação a 

algum determinado grupo de pessoas (grávidas, hipertensos, etc.). 

Esta validação é feita baseada em 7 tópicos que serão mais bem explicados 

abaixo.  

1- Seleção: Primeiro deve-se escolher a planta que se deseja fazer a validação. 

Normalmente essa escolha é feita baseando-se na etnobotânica (identificação 

popular). 

2- Coleta: Colhe-se a planta que se deseja realizar a validação em quantidade 

suficiente para a realização dos testes necessários. 

3- Identificação: Conhecer nome científico e família e outras características. 

Geralmente, feito por um botânico taxonomista, ou por um profissional com 

conhecimentos técnicos nessa área. 

4- Secagem: Deve-se secar a planta colhida em estufas em temperatura adequada ou 

em sombras em local ventilado. Uma planta seca possui apenas 10% de água, logo, 

possui maior quantidade de princípio ativo. 

5- Triturar: Tritura a planta e faz a extração utilizando solvente específico, de acordo 

com o princípio ativo existente em sua composição. 

6- Prospepcção fitoquímica: Análise e identificação dos princípios ativos. Utiliza 

métodos e testes específicos (cromatografia de camada delgada). 

7- Ensaios farmacológicos: Análise de efeito farmacológico e tóxico. Primeiro in 

vitro – vírus e bactérias; depois in vivo (pré-clínico) – realizado em animais e 

posteriormente ensaio clínico – feito em humanos. 

 

 

 

 



Controle de qualidade de plantas medicinais: 

 

Feita principalmente para verificar se as plantas medicinais estão em condições 

adequadas de consumo. É feita através da análise da droga vegetal que pode estar íntegra, 

fragmentada ou em pó. 

Deve seguir esses tópicos: 

1- Identidade: Deve-se primeiro verificar se realmente a droga vegetal é a informada 

pelo fabricante, assim, realiza-se três caracterizações: 

 Organoléptica: Verificação da cor, odor, sabor, textura; 

 Macroscópica: Verificação da forma da droga, além das outras visualizadas 

na caracterização organoléptica; 

 Microscópica: Cortes histológicos, feito principalmente quando a droga 

vegetal está em pó. Nesse tipo de caracterização podemos ver se o material 

está adulterado ou falsificado. 

2- Pureza: Pesquisa de elementos estranhos (tudo que não é a droga vegetal) 

 Endógeno: Partes da planta que não são a droga vegetal; 

 Exógeno: Outras substâncias. 

Só é permitido a presença de elementos estranhos endógenos. 

3- Umidade: Só pode ter no máximo 14%. Acima desse nível pode surgir fungos. 

Utiliza-se o método gravimétrico utilizando-se cápsulas onde se coloca o material e 

põe na estufa. Assim mede-se a umidade.  

4- Teor de cinzas: Tem um limite a ser seguido pela farmacopéia brasileira, caso há 

um teor acima do permitido, é porque há outras substâncias misturadas no material 

que está sendo estudado. Utiliza-se o método da mufla (700ºC) por mais ou menos 5 

horas. Mede-se as cinzas e vê a porcentagem de cinzas. 

5- Presença de teor de princípio ativo: Verificação da presença do princípio ativo em 

quantidade suficiente e correta. 


