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1. RESUMO 

O presente estudo trata-se do controle da qualidade da Melissa officinalis conhecida 

popularmente como erva-cidreira, comercializada em Guarulhos como droga vegetal 

previsto na, RDC Nº 10 de 09 de março de 2010. Realizou-se pesquisa de material 

estranho, descrição macro e microscópica, teor de umidade, teor de extrativo e 

testes fitoquímicos, comprovando-se a má qualidade da droga vegetal, 

disponibilizada para à população guarulhense, expondo ao risco real de aquisição e 

utilização de produtos inadequados para o consumo humano.    

Palavras chave: Melissa officinalis, controle de qualidade, droga vegetal. 

2. INTRODUÇÃO      

  O uso de plantas medicinais empiricamente adquirido pelos nossos 

ancestrais, devido ao seu caráter alimentar e suas propriedades terapêuticas, sejam 

elas reais ou ritualísticas, tornou-se relevante até os nossos dias, certamente devido 

às difíceis condições econômicas de aquisição dos medicamentos sintéticos e pelo 

conceito in natura (KOROLKOVAS, 1996; FARNSWORTH, 1997; RATES, 2001; 

SPRINGFIELD et al., 2005; FOGLIO et al., 2006; GUPTA et al., 2008). A Melissa 

officinalis, também conhecida popularmente como erva-cidreira, é uma planta usada 

como aromatizante de alimentos e para fins medicinais. As suas folhas e 

inflorescências são empregadas terapeuticamente na forma de infusão como 

calmante nos casos de ansiedade e insônia e também contra cefaleias, enxaqueca, 

problemas digestivos, dores de origem reumática e para normalizar as funções 

gastrintestinais (SIMÕES et al., 1998; LORENZI e MATOS, 2002).  

No Brasil, a fitoterapia é uma terapêutica medicamentosa opcional que se 

adequa às necessidades de vários municípios no atendimento primário à saúde 

(ELDIN & DUNFORD, 2001). 

A Organização Mundial da Saúde (O.M.S.) vem estimulando o uso da 

Medicina Tradicional/Medicina Complementar/Alternativa nos sistemas de saúde, 

incluindo-se o uso da fitoterapia e plantas medicinais, no documento “Estratégia da 

OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005”, preconiza o desenvolvimento de 

políticas, observando os requisitos de segurança, eficácia, qualidade, uso racional e 

acesso, mediante Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), Política Nacional de Plantas Medicinais 

e Fitoterápicos e o Programa Nacional de Plantas Medicinais (BRASIL, 2006; 



BRASIL, 2008). Já em 2010, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

publicou a RDC nº 10, de 09 de março, que estabeleceu a necessidade de garantir e 

promover a segurança, a eficácia e a qualidade no acesso às plantas medicinais sob 

forma de drogas vegetais (BRASIL, 2010).  

Métodos de controle de qualidade de algumas plantas medicinais já validados 

estão descritos em monografias encontradas na Farmacopeia dos Estados Unidos, 

Farmacopeia Chinesa, monografias da OMS, Farmacopeia Japonesa e Farmacopeia 

Brasileira (ONG, 2004; BRANDÃO et al., 2006). Um estudo feito por Marques et al 

(2010) em Guarulhos, aponta a Melissa officinalis como sendo uma das plantas 

medicinais mais usadas para disfunções gastrintestinais, tal evidência justifica a 

necessidade de investigação da qualidade da Melissa officinais comercializada 

nesse município. 

3. OBJETIVO 

Avaliar a qualidade da Melissa officinalis quanto a sua segurança dentro dos 

parâmetros legais prescritos pela RDC Nº 10 de 09 de março de 2010 – ANVISA e 

Farmacopeia brasileira 5ª edição, comercializada no município de Guarulhos, região 

metropolitana de São Paulo. 

4. METODOLOGIA 

No comércio foram adquiridas 27 amostras da droga vegetal entre, drogarias, 

farmácias de manipulação, ervanarias de diferentes bairros e analisadas segundo os 

procedimentos disposto nas monografias da Farmacopeia Brasileira 5º edição. Os 

procedimentos realizados foram: descrição macro e microscópica, determinação de 

material estranho por granulometria, determinação de extrativo através de 

percentual de resíduo, determinação de água por método gravimétrico, 

determinação de taninos por método cloreto férrico, determinação do índice de 

espuma, determinação das propriedades organolépticas por método sensorial e 

determinação do índice de intumescimento-mucilagem.  

5. DESENVOLVIMENTO 

As amostras foram avaliadas no laboratório de Farmacognosia das 

Faculdades Integradas Torricelli, realizou-se a triagem e a seleção de diferentes 

marcas de Melissa officinalis para análise e avaliação. Os experimentos foram 

realizados em triplicada, considerando os métodos analíticos de validações e desvio 

padrão. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES  

     Considerando as 27 amostras avaliadas, 24(88,9%) apresentavam impurezas 

acima dos limites permitidos em literatura especializada, predominando outros 

órgãos da planta como talos, parasitas vivos e/ou mortos (insetos) e outros 

contaminantes como pedra, areia e terra; das 24 amostras contaminadas 5 (20,8%) 

com presença de insetos vivos e/ou mortos, 13(54%) com resíduos de outras 

plantas; quanto ao teor de umidade 10(37%), estavam acima dos limites permitidos. 

Salienta–se mais estudos já que a Melissa possui propriedades terapêuticas 

comprovada pela medicina baseada em evidência.  
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