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RESUMO 

 

O controle microbiológico das plantas medicinais é indispensável para garantir a 

qualidade do produto e minimizar os riscos para o consumidor. As plantas possuem 

uma grande variedade de fungos e bactérias em sua microbiota natural, sendo, 

portanto, esperado que parte destes microrganismos sejam encontrados no produto 

final. Entretanto, durante as etapas de pré e pós-colheita destes vegetais, uma maior 

carga microbiana pode ser adicionada às plantas, e assim um produto potencialmente 

contaminado é colocado à disposição da população como forma de tratamento 

terapêutico, sendo um risco à saúde pública. Neste estudo, três amostras de plantas 

medicinais das espécies Matricaria recutita, Peumus boldus e Centella asiatica 

doadas por uma empresa distribuidora localizada no município de Mairiporã foram 

avaliadas quanto à qualidade microbiológica. A análise foi realizada no laboratório de 

microbiologia no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Foram avaliadas a contagem total de microrganismos 

mesófilos, incluindo bactérias e fungos, e realizada a pesquisa de microrganismos 

patogênicos, dentre eles Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Salmonella sp. As 

plantas analisadas apresentaram todos os resultados dentro dos parâmetros 

especificados, e ausência de todos os microrganismos patogênicos. Os resultados 

apresentados certificaram o cumprimento das Boas Práticas de distribuição e 

fracionamento por parte da empresa. Paralelamente a este estudo, foi realizada a 

análise de plantas medicinais adquiridas no comércio popular de São Paulo, e os 

resultados comparados posteriormente.  

 

Palavras-chave: Qualidade microbiológica. Contaminação microbiana. Plantas 
medicinais. 



ABSTRACT 

 

The microbiological control of medicinal plants is necessary to guarantee product 

quality and minimize risks to the consumer. Plants have a wide variety of fungi and 

bacteria in their natural microbiota, therefore it is expected that part of these 

microorganisms are found in the final product. However, during the pre and post-

harvest stages, a higher microbial load may be added to plants, and so a potentially 

contaminated product is made available to the population as a form of therapeutic 

treatment, being a risk to public health. In this study, three medicinal plants samples 

of Matricaria recutita, Peumus boldus and Centella asiatica species donated by a 

company located in the city of Mairiporã were evaluated as to their microbiological 

quality. The analysis was performed in the microbiology laboratory at the Center of 

Biological Sciences and Health of the Mackenzie Presbiterian University. The plants 

have been evaluated by the quatification of mesophilic microorganisms, including 

bacteria and fungi, and pathogens search, among them: Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli and Salmonella sp. The plants presented the results within the 

specified and absence of all pathogenic microorganisms. The results presented have 

certified compliance with Good Manufacturing Practices.  In parallel with this study, 

medicinal plants acquired at popular trade booths in São Paulo have been analysed, 

and the results were subsequently compared. 

 

Keywords: Microbiological quality. Microbial contamination. Medicinal plants. 
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1 INTRODUÇÃO  

As plantas medicinais são definidas, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como: "todo e qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, 

substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam precursores 

de fármacos semi-sintéticos". Estas são consideradas uma categoria terapêutica 

alternativa ou complementar em saúde, e seu uso vem crescendo exponencialmente 

(SOUZA, MACIEL, 2010). 

O aumento da utilização de plantas medicinais, 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. Cada vez 

mais a população busca produtos naturais como uma alternativa terapêutica no 

tratamento de doenças devido ao seu valor econômico, pois além de serem mais 

baratos e acessíveis que os medicamentos sintéticos, apresentam menor índice de 

efeitos colaterais se usados corretamente (SOUZA, MACIEL, 2010). 

Apesar disto, ainda existem diversos aspectos que precisam ser levados em 

consideração no uso de plantas medicinais. A carência de informações quanto ao 

cultivo, colheita, processamentos e uso das plantas ainda são fatores preocupantes. 

O manuseio incorreto nestas etapas pode ser extremamente prejudicial para as 

plantas, pois além de interferirem no teor de principio ativo, favorecem também a 

proliferação de microrganismos. Em muitos locais de comércio de produtos naturais, 

as condições de higiene, a falta de métodos para processamento das plantas, e os 

erros na identificação destas são fatores recorrentes, e que certamente afetam a 

qualidade dos produtos (BADANAI, 2011). 

Muitos produtos naturais se não utilizados corretamente podem apresentar 

altos índices de toxicidade e interações medicamentosas. Por conta disso, em 2006 

foi aprovada a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos pelo Decreto n˚ 

5.813/2006 (BRASIL, 2006b), e suas diretrizes para a regulamentação, produção, 

cultivo, comercialização, pesquisa, desenvolvimento de metodologias e tecnologias e 

controle de qualidade de plantas medicinais e fitoterápicos foram detalhadas no 

Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). Seu principal 

objetivo é garantir à população brasileira o acesso seguro e racional às plantas 
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medicinais e fitoterápicas, promovendo o uso sustentável da biodiversidade (BRASIL, 

2006a). Além disso, considerando a necessidade da ampliação de oferta de 

fitoterápicos e plantas medicinais para o atendimento das necessidades locais, em 

2010 o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 886, instituiu as Farmácias Vivas 

no âmbito do SUS (BRASIL, 2010d). Estas, além de garantir o uso racional, seguro e 

eficaz de plantas medicinais a atenção primaria à saúde, também resgatam e 

valorizam o conhecimento popular sobre as plantas embasado nos conhecimentos 

científicos.  

Contudo, o documento que materializou as primeiras proposições práticas 

referentes ao uso das plantas medicinais foi a Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) Nº 10, de 9 de março de 2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). A RDC Nº 10 se propôs a contribuir para a construção do marco regulatório 

para produção, distribuição e uso de plantas medicinais, e além disso disponibiliza 

para cada espécie de planta uma lista de referências bibliográficas nas quais constam 

orientações sobre o uso e preparo de cada uma. A Resolução foi estabelecida 

considerando-se a necessidade de garantir e promover a segurança, a eficácia e a 

qualidade no acesso às plantas medicinais sob forma de drogas vegetais (BRASIL, 

2010c).  Atualmente a RDC N˚10 está revogada, e a Resolução válida em seu lugar é 

a RDC N˚ 26 de 13 de maio de 2014. Esta, além disso, trata das formas de liberação 

de fitoterápicos, do registro de medicamentos fitoterápicos, e do registro ou notificação 

quando se tratarem de produtos tradicionais (BRASIL, 2014b). A RDC N˚ 26 de 13 de 

maio de 2014 sofreu alterações nos anos de 2014, 2016 e 2018, e as legislações que 

indicam tais alterações foram as RDC 66/2014, RDC 93/2016, RDC 105/2016, RDC 

106/2016 e RDC 235/2018 (BRASIL, 2014a, 2016a, 2016b, 2016c, 2018).  

1.1 CONTROLE DE QUALIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS 

O controle de qualidade é definido segundo a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária como:  

Responsável pelas atividades referentes à amostragem, às especificações e 

aos ensaios, bem como à organização, à documentação e aos procedimentos 

de liberação que garantam que os ensaios sejam executados e que os 

materiais e os produtos terminados não sejam aprovados até que a sua 

qualidade tenha sido julgada satisfatória (BRASIL, 2010b, Art. 281). 
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O controle de qualidade de plantas medicinais pode ser classificado em físico-

quimico e microbiológico. No controle de qualidade físico-químico são realizados 

testes de solubilidade e densidade relativa, além de testes de identificação, testes de 

purezas e impurezas, testes de metais pesados, e testes de umidade. Já no controle 

de qualidade microbiológico, segundo Fonseca (2012), realiza-se a pesquisa dos 

microrganismos contaminantes no produto, na qual são realizadas análises 

microbiológicas principalmente em meios de cultura. O controle de qualidade 

microbiológico é umas das etapas imprescindíveis dentro do processo de controle de 

qualidade, uma vez que a contaminação microbiológica torna-se um problema quando 

resulta em efeitos indesejáveis, como as intoxicações alimentares e doenças. 

Para que uma planta esteja dentro dos parâmetros de qualidade, esta precisa 

estar devidamente identificada, cultivada e coletada, livre de material estranho, 

contaminações inorgânicas e microbianas. Os procedimentos de controle de 

qualidade de plantas medicinais abrangem diversas etapas, desde o recebimento e 

amostragem da matéria prima, controle da constituição química e constituição 

microbiológica da planta, até a expedição e comercialização desta. Nas etapas de 

recebimento e amostragem da matéria prima é realizada a inspeção do processo de 

transporte desta até o destino final, sendo feito a inspeção do veiculo de transporte e 

a qualidade macroscópica do produto. O controle da constituição química consiste no 

conhecimento da composição química, do princípio ativo e/ou do composto tóxico de 

uma planta, como também para a determinação de uma substância, ou grupo de 

substâncias, que sirva como marcadora daquela espécie, para controle qualitativo e 

quantitativo da droga. A constituição microbiológica consiste na identificação de 

microrganismos contaminantes na amostra (SOUZA-MOREIRA, SALGADO, PIETRO, 

2010). 

As Boas Práticas dentro de uma empresa são o principal fator a ser levado em 

consideração quando se fala na contaminação do produto. Estas abrangem normas e 

procedimentos que tem como objetivo atingir um determinado padrão de identidade e 

qualidade do produto e dos processos que envolvem a produção deste. Nessa mesma 

direção, as BP consideram, de maneira geral, alguns pontos principais a serem 

analisados: os pontos críticos de controle, uso de EPI’s por parte dos funcionários, 

instalações de áreas externas, plantas físicas, ventilação e iluminação adequadas, 

controle de pragas, uso e armazenamento de produtos químicos, abastecimento de 
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água, encanamento e coleta de lixo, facilidade de limpeza e manutenção dos 

equipamentos, e controles de produção, como por exemplo no processo de 

fracionamento e manuseio da matéria prima, no acondicionamento, armazenamento 

e expedição desta (NOGUEIRA, 2007). 

O não cumprimento das Boas Práticas dentro de um estabelecimento pode 

resultar em grandes problemas para o consumidor. Em plantas medicinais, a falta de 

Boas Práticas tanto no cultivo e colheita, como no processamento, manuseio, 

fracionamento e acondicionamento destas em distribuidoras e comércios, pode 

acarretar na falta de qualidade do produto final. A falta da qualidade esta associada a 

diminuição do teor do principio ativo da planta, e principalmente ao aumento da carga 

microbiana, a qual esta facilita e adianta o processo de deterioração da matéria prima 

(NOGUEIRA, 2007). 

O controle de qualidade microbiológico, como já ressaltado, abrange uma das 

principais etapas dentro do processo de garantia de qualidade de uma planta 

medicinal.  Deve-se levar em consideração que, pela origem, os produtos vegetais 

sempre vão estar em contato com o ambiente, e portanto com maiores chances de 

contato com agentes microbiológicos, como fungos e bactérias, e  até mesmo insetos. 

A contaminação por estes microrganismos e insetos pode acarretar a deterioração do 

material vegetal levando ao desenvolvimento de doenças em quem os consome. Por 

conta disso, são considerados produtos de alto risco, e sempre antes de serem 

comercializados devem passar por um controle rigoroso desde a coleta, 

armazenamento, e produto final, para assim garantir a qualidade e segurança das 

plantas (SOUZA-MOREIRA, SALGADO, PIETRO, 2010). 

Segundo Marcondes e Esmerino (2010), o aumento no consumo de plantas 

medicinais transformou seu uso em um problema para a saúde pública devido ao 

acesso a produtos sem as adequadas condições de uso. A preocupação com a 

qualidade das plantas vem, principalmente, de seu potencial de contaminação 

microbiana. Por conta disso, foram realizados estudos por diversos pesquisadores 

sobre a qualidade microbiológica de plantas medicinais, e estes mostraram carga 

microbiana com resultados diversos. 

Marcondes e Esmerino (2010) analisaram amostras de plantas medicinais 
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cultivadas em hortas domésticas, e observaram que plantas medicinais analisadas 

sem tratamento térmico mostraram contagens de microrganismos aeróbios mesófilos  

variando de 6,3x102 a 2,32x105 UFC/g. Os autores concluíram que as plantas 

medicinais testadas estavam em condições de qualidade sanitária precárias para o 

consumo, sendo que 82% das plantas medicinais analisadas antes do tratamento 

térmico apresentam contaminação microbiana superior à estabelecida. Zaroni et al. 

(2004) analisaram 72 amostras de plantas medicinais, enviadas por produtores do 

Estado do Paraná. Os resultados das análises microbiológicas mostraram que 79% 

não atendiam aos parâmetros estabelecidos pela OMS, tanto para utilização da planta 

medicinal na forma de chá ou para uso interno. Bugno et al. (2005) avaliando a 

contaminação microbiana presente em drogas vegetais, na cidade de São Paulo - SP, 

observaram percentuais de alterações em 93,2% das plantas analisadas e sugerem a 

necessidade de medidas educacionais que garantam a qualidade destes produtos.  

Além disso, na pesquisa realizada por Rocha et al. (2004), na qual foi analisada 

a contaminação fúngica em amostras de três plantas medicinais de locais diferentes, 

confirmou-se que 92,5% das amostras apresentaram contaminação fúngica, sendo 

que 45% (18 amostras) apresentaram níveis acima do limite preconizado pela OMS, 

e 47,5% (19 amostras) mostraram-se dentro do limite. Vale destacar ainda que além 

do numero considerável de amostras contaminadas, também foram identificados 

bolores, que produzem micotoxinas, destacando-se os gêneros Aspergillus (10% das 

amostras) e Penicillium (7,5% das amostras).  

Com base no exposto acima, é notável a grande importância da realização do 

controle microbiológico e das Boas Práticas quando se fala em plantas medicinais, e 

a dimensão de estudos que são realizados com este fim. De acordo com Pinto et al. 

(2003) os microrganismos, de maneira geral, exigem condições favoráveis para o 

crescimento, o que torna algumas matérias-primas livres de contaminação ou, pelo 

contrário, muito susceptíveis. As plantas medicinais são consideradas susceptíveis, 

pois tornam-se substrato para o crescimento microbiano uma vez que podem ser 

utilizadas como fonte de carboidratos, aminoácidos, proteínas, vitaminas, sais 

orgânicos e água, entre outros. 

A OMS determina que espécies de Salmonella e Shigella não podem estar 

presentes em plantas medicinais para uso interno em nenhum estágio. Quanto ao 
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controle de outros microrganismos, recomenda que se sigam as diretrizes das 

Farmacopéias dos respectivos países (WHO, 2004). Segundo a Farmacopéia 

Brasileira (BRASIL, 2010a), a contaminação microbiana de produtos pode acarretar 

na alteração das suas propriedades físicas e químicas, além de ser um risco de 

infecção para o usuário. Sendo assim, produtos farmacêuticos não estéreis de uso 

oral e tópico devem passar por controle de qualidade quanto à contaminação 

microbiológica. 

Em uma tabela apresentada na Farmacopéia Brasileira, 5ª edição (Erro! Fonte 

de referência não encontrada., pág. Erro! Indicador não definido.), é informado 

que produtos destinados ao uso por via oral devem estar ausentes de E. coli, S. aureus 

e espécies de Salmonella, porém é tolerada a contaminação de até 102 bactérias 

Gram-negativas bile-tolerantes por grama de produto. Para produtos destinados ao 

uso tópico, devem estar ausentes S. aureus, P. aeruginosa, e  quando para aplicação 

vaginal, Candida albicans.  

1.2 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E METODOLOGIA   

As principais metodologias utilizadas para realização de análises 

microbiológicas em plantas medicinais partem da diluição seriada das amostras 

seguidas da semeadura em meios de cultura específicos. Os principais 

microrganismos contaminantes patogênicos pesquisados e identificados incluem a 

Samonella spp, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Sthaphylococcus 

aureus. 

O primeiro volume da Farmacopéia Brasileira, 5ª edição, descreve a 

preparação das amostras: 

Produtos de natureza não lipídica insolúveis em água  

Preparar uma suspensão de 10 g ou 10 mL da mistura de amostra em solução 

tampão cloreto de sódio-peptona, pH 7,0 ou caldo de caseína-soja ou um 

outro diluente adequado. Em geral, a proporção de diluente e amostra é de 

10:1, mas as características do produto podem exigir que seja alterada essa 

relação. Pode ser adicionado agente tensoativo como polissorbato 80, na 

concentração de 1 g/L, para facilitar a dispersão. Se necessário, ajustar o pH 
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para 6,0 a 8,0. Preparar diluições decimais sucessivas com o mesmo diluente 

(BRASIL, 2010a, p. 240). 

 Nas pesquisas realizadas por Bugno et al. (2005) e Zaroni et al. (2004), o 

tratamento inicial das amostras partiu da suspensão de 10 g de cada amostra em 

90mL de solução-tampão de cloreto de sódio-peptona, e o pH quando necessário foi 

ajustado para 7,0. Já nas amostras pesquisadas por Gindri et al. (2012), o pré-

tratamento foi realizado a partir da diluição em tampão fosfato 7,2 em balões 

volumétricos.  

Cada microrganismo tem uma necessidade nutricional diferente e por essa 

razão existem vários meios de cultura para atender às exigências específicas, 

proporcionando a sua proliferação e crescimento (FONSECA, 2012). Através do 

entendimento das condições necessárias, é possível estimular e controlar o 

crescimento dos microrganismos que estamos interessados em analisar. 

Conforme os métodos gerais descritos na Farmacopéia Brasileira, 5ª edição 

(BRASIL, 2010a), a contagem do número total de microrganismos é feita em Ágar 

caseína-soja para bactérias mesófilas, e em Ágar Sabouraud-dextrose para fungos.  

As principais doenças transmitidas por alimentos são causadas por agentes 

que penetram no organismo humano através da ingestão de água ou alimentos 

contaminados. São estes agentes Escherichia coli,  Salmonella spp, Pseudomonas 

aeruginosa e Staphylococcus aureus. Tais microrganismos não podem ser 

encontrados em nenhum produto a ser comercializado, mesmo em pequenas 

quantidades. 

A identificação e isolamento de microrganismos patógenos contaminantes é 

feita em meios de cultura específicos para cada tipo de microrganismo. O 

Staphyloccocus aureus é um coco Gram positivo que cresce em meio seletivo para a 

espécie, como o Ágar Manitol. A identificação do gênero Staphylococcus spp é feita 

principalmente pela prova da catalase, e a diferenciação da espécie pela prova da 

coagulase, sendo esta positiva somente para Staphylococcus aureus (BRASIL,2013). 

De acordo com pesquisas realizadas por Gindri et al. (2012) e Bugno et al. 

(2005), a identificação e isolamento de bacilos Gram negativos da família 

Enterobacteriaceae como Escherichia coli e Salmonella sp  é realizada principalmente 
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em meios de cultura como o Agar Mac Conkey para Escherichia coli (ágar seletivo 

para bacilos Gram negativos e indicador de fermentação de lactose), e em meio ágar 

verde brilhante de fenol e meio SS (Salmonella Shigella Ágar) para Salmonella sp, 

sendo o último um meio fortemente seletivo e indicativo de fermentação de lactose e 

H2S. Já para Staphylococcus aureus o principal meio utilizado em ambos estudos foi 

o Ágar Manitol. 

Para se confirmar a presença de uma bactéria ou não em amostras de qualquer 

origem, são necessários testes confirmatórios para cada tipo de bactéria. No trabalho 

realizado por Gindri et al. (2012) as bactérias pesquisadas incluem Salmonella sp, 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Para Staphylococcus aureus os testes 

utilizados foram o de coloração de Gram, coagulase e desoxirribonuclease. Já para 

Escherichia coli, os testes confirmatórios foram o teste de ágar tríplice açúcar-ferro, 

indol, vermelho de Metila, teste de Voges-Proskauer e citrato como única fonte de 

energia. Por fim, para Samonella sp confirmou-se a partir do teste de ágar tríplice 

açúcar-ferro, Lisina-descarboxilase, citrato como única fonte de energia, urease e 

também a partir da fermentação da lactose. 

Métodos de controle de qualidade de diversas plantas medicinais já validados 

estão presentes em diversas monografias pelo mundo. No Brasil, a 5˚edição da 

Farmacopéia Brasileira (BRASIL, 2010), junto com outras referências não oficiais 

como o livro organizado por Simões et al. (2004) contêm parâmetros semelhantes aos 

da OMS para verificação da identidade e controle de qualidade de drogas vegetais. 

Levando em consideração o que já foi citado, o presente trabalho foi realizado 

visando ressaltar a importância das Boas Práticas dentro o setor de qualidade de 

plantas medicinais, visto que a realização controle de qualidade microbiológico é 

extremamente necessária, pois além de garantir que a quantidade de microrganismos 

presentes em uma planta encontra-se dentro dos limites especificados, certifica a total 

qualidade e segurança desta antes de ser colocada no mercado (ZARONI et al., 2004). 
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2 OBJETIVOS  

Este trabalho tem por objetivo a realização de análises microbiológicas em 

plantas medicinais já aprovadas pelo controle de qualidade de uma empresa e 

distribuidora deste ramo, e uma comparação posterior com material adquirido em 

bancas no comércio popular de plantas medicinais da região central de São Paulo. 

Tem como principal intuito identificar a presença ou não de contaminantes no material 

analisado. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAL VEGETAL 

O material vegetal utilizado foi doado pela empresa e distribuidora localizada 

no município de Mairiporã. Foram utilizadas 3 espécies diferentes de plantas 

medicinais as quais encontram-se listadas na Tabela 1 abaixo.  

Tabela 1 – Lista das plantas medicinais doadas, e utilizadas para o controle de qualidade 
microbiológico 

AMOSTRA NOME POPULAR NOME BOTÂNICO LOTE 
DATA DA 

AMOSTRAGEM 

A Camomila Matricaria recutita AUTO9BJJ 13/03/2019 

B Boldo do Chile Peumus boldus AUTO9BVC 13/03/2019 

C Centella Asiática Centella asiatica AUTO9BAN 13/03/2019 

 

O material vegetal foi entregue pela empresa acondicionado em embalagens 

apropriadas, junto ao laudo de análise do controle de qualidade. A empresa realiza 

processo de esterilização por irradiação em todos produtos, porém foram utilizadas 

amostras sem esterilização para se ter uma comparação posterior com material 

adquirido em bancas no comércio popular de plantas medicinais da zona central de 

SP. O material vegetal foi submetido a um processo de trituração por moinho de facas 

na própria empresa, na qual todas as plantas foram transformadas em pó para facilitar 

o processo de preparo das amostras e suas posteriores diluições (Figura 1). 

Posteriormente este material foi separado em amostras, seguindo para análise de 

contaminantes. A metodologia descrita a seguir for realizada para cada uma das 3 

amostras. 
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Figura 1 – Imagem ilustrativa das amostras em pó 
fornecidas pela empresa. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

3.2 PREPARO DAS AMOSTRAS    

 O processamento da amostra foi realizado o mais rápido possível após a 

chegada da mesma no laboratório. Antes do início de cada processo, realizou-se uma 

inspeção cuidadosa da embalagem para detectar qualquer possível irregularidade, 

verificando se havia algum fator que impossibilitaria a realização da análise. Não 

havendo irregularidades, foi iniciada a análise.  

Todo o material vegetal foi acondicionado em frascos de vidro estéreis 

previamente autoclavados a 121°C por 30 minutos, e estes foram vedados, 

identificados, mantidos sob temperatura ambiente e ao abrigo da luz até o uso na 

próxima etapa. 

3.3 PREPARO DAS DILUIÇÕES SERIADAS 

 Após o preparo das amostras em pó, em balões volumétricos de 1000 ml foram 

preparados 2 litros da solução de diluição tampão fosfato pH 7,2 a partir de 250 mL 

de fosfato de potássio monobásico 0,2M e 175 m de hidróxido de sódio 0,2M, ambos 

preparados em laboratório, completando o volume com água destilada (BRASIL, 

2010a). A partir desta solução de diluição então, foram preparadas as diluições-teste 

das amostras antes da semeadura nos meios de cultura. Foram feitas 3 diluições nas 

proporções de 1:10 (10-1), 1:100 (10-2), 1:1000 (10-3). As diluições foram preparadas 
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em balões volumétricos de 100ml devidamente identificados e de forma asséptica 

(Figura 2). 

Figura 2 – Imagem ilustrativa das diluições realizadas 
em cada planta. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

Para o preparo das diluições, inicialmente foram adicionados a um balão 

volumétrico 10g de amostra, e o volume completado para 100ml com solução tampão 

fosfato pH 7,2 obtendo-se assim a diluição 1/10 (diluição 1). Feito isso, transferiu-se 

10ml da diluição 1 para o próximo balão volumétrico e completou-se com o mesmo 

diluente, obtendo assim a diluição 1:100 (diluição 2). Por fim a partir da diluição 2 

obteve-se a diluição 3. Observa-se o processo através da Tabela 2 abaixo. 

Tabela 2 – Preparo das diluições teste 

DILUIÇÕES AMOSTRAS 
SOLUÇÃO TAMPÃO 

FOSFATO PH 7,2 
DILUIÇÃO OBTIDA 

1 10 g da amostra vegetal q.s.p. 100 ml 1:10 

2 10ml da diluição 1 q.s.p. 100ml 1:100 

3 10ml da diluição 2 q.s.p.  100ml 1:1000 

 

1:10 1:100

00

CENTELLA 

CAMOMILA 

1:1000 

BOLDO 
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3.4 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

Em cada amostra vegetal foram pesquisados o número total de 

microrganismos mesófilos, dentre eles bactérias e fungos, e algumas das principais 

bactérias patogênicas, as quais incluem Salmonella spp, Escherichia coli, e 

Staphylococcus aureus 

3.4.1 PESQUISA DE MICRORGANISMOS MESÓFILOS  

As amostras de cada planta previamente tratadas e diluídas foram semeadas 

em meios de cultura específicos para o crescimento de cada bactéria. Os meios de 

cultura foram preparados a partir de uma base desidratada disponível comercialmente 

e conforme as instruções de cada fabricante. Todos os meios foram esterilizados em 

autoclave a 121˚C e 1 atm por 15 minutos, resfriados em banho maria e vertidos em 

placas de Petri estéreis.  

O meio utilizado para contagem do número total de bactérias e fungos 

mesofíllos foram o Ágar Triptona de Soja (TSA) e o Ágar Sabouraud-dextrose, 

respectivamente. Para bactérias patogênicas inicialmente preparou-se o caldo de 

enriquecimento caseína de soja (TSB), na qual foram adicionados 10 ml da diluição 

1:10 em 90 ml de caldo, e incubou-se a 30-35ºC por 24 horas. Os meios utilizados 

para isolar tais bactérias foram o Ágar Manitol para o crescimento de Staphylococcus 

aureus, para as enterobactérias Gram-negativas foram utilizados os meios Mac 

Conkey para Escherichia coli, e Ágar SS para Salmonella sp e por fim Ágar DNAse 

para o teste de confirmação de Staphylococcus aureus.  

Após o crescimento, inicialmente é necessário analisar as características 

macroscópicas das colônias. Para identificação e confirmação de cada espécie e 

gênero de bactérias são necessários testes bioquímicos e confirmatórios. Com isso, 

para se confirmar o crescimento de Sthaphylococcus aureus, foram realizados testes 

conhecidos como catalase e DNAse, na qual o primeiro confirma a presença do 

gênero Staphylococcus spp e o último confirma a espécie. Para confirmação da 

presença de Escherichia coli e Salmonella spp foi utilizado o Enterokit B da Probac 

com os meios EPM Mili Citrato. 
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A) Contagem total de bactérias mesófilas 

Os testes de contagem total de microrganismos viáveis foram realizados 

conforme a Farmacopéia Brasileira 5˚edição (BRASIL, 2010a). Para a execução do 

método de contagem em placas para bactérias utilizou-se o método de semeadura 

em profundidade, na qual adicionou-se 1 mL da amostra e 15 mL do meio Ágar TSA 

liquefeito a 45˚C em placas de Petri, e estes homogeneizados por movimentos 

rotatórios. A amostra foi diluída de maneira que não ultrapassasse 250 colônias por 

placa. Foram preparadas duas placas de Petri para cada diluição (1/10, 1/100, 1/1000) 

e estas foram incubadas a 30-35˚C, por 2 dias.  

A contagem de UFC (Unidades formadoras de colônia) foi feita conforme o 

método de contagem em placa descrito na Farmacopéia Brasileira, 5˚edição (BRASIL, 

2010a), no manual de contagem microbiana em alimentos disponibilizado por Guerra 

(2016) e na Instrução Normativa SDA nº 62, de 26 de Agosto de 2003 (BRASIL, 2003). 

Para realização da contagem inicialmente foi selecionada a duplicata da diluição que 

apresentasse número de até 250 colônias por placa. Com isso, realizou-se a média 

aritmética da contagem das placas selecionadas, multiplicou-se pela diluição 

correspondente e registrou-se os resultados.  

B) Contagem de fungos mesófilos  

Da mesma forma que para contagem de bactérias, a partir das diluições 

realizadas utilizou-se o método de semeadura em profundidade para contagem de 

fungos. Foram adicionados 1 mL da amostra e 15 mL do Meio Ágar Sabouraud- 

dextrose liquefeito a 45˚C em placas de Petri e estes homogeneizados por 

movimentos rotatórios. A amostra foi diluída de maneira que não ultrapassasse 50 

colônias por placa. Foram preparadas duas placas de Petri para cada diluição (1/10, 

1/100, 1/1000) e estas foram incubadas a 20-25˚C, por 5 dias.  

A contagem de UFC foi feita conforme o método de contagem em placa descrito 

na Farmacopéia Brasileira, 5˚edição (BRASIL, 2010a), no  manual de contagem 

microbiana em alimentos disponibilizado por Guerra (2016) e na Instrução Normativa 

SDA nº 62 (BRASIL, 2003). Para realização da contagem inicialmente foi selecionada 

a duplicata da diluição que apresentasse número de até 50 colônias por placa. Com 
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isso, realizou-se a média aritmética da contagem das placas selecionadas, 

multiplicou-se pela diluição correspondente e registrou-se os resultados.  

3.4.2 PESQUISA PRESUNTIVA DE PATÓGENOS  

A) Staphylococcus aureus  

 

Transferiu-se com auxilio de pipeta automática, 0,1 ml do material enriquecido 

em caldo caseína-soja na diluição 1:10 para placa de Petri contendo Ágar Manitol, e 

espalhou-se a suspensão por todo o meio com auxilio da alça de Drigalsky . A análise 

foi feita em triplicata, e as placas foram incubadas a 36˚C durante 48 horas.  

B) Escherichia coli 

Transferiu-se, com auxilio de pipeta automática, 0,1 ml do material enriquecido 

em caldo caseína-soja na diluição 1:10 para placa de Petri contendo Ágar Mac 

Conkey, e espalhou-se a suspensão por todo o meio com auxilio da alça de Drigalsky. 

A análise foi feita em triplicata, e as placas foram incubadas a 30-37˚C, durante 48 

horas.  

C) Salmonella sp 

Transferiu-se, com auxilio de pipeta automática, 0,1 ml do material enriquecido 

em caldo caseína-soja na diluição 1:10 para placa de Petri contendo Ágar SS 

(Salmonella-Shigella), e espalhou-se a suspensão com auxilio da alça de Drigalsky 

por todo o meio. A análise foi feita em triplicata, e as placas foram incubadas a 30-

37˚C, durante 24 horas. 

3.4.3 TESTE CONFIRMATÓRIO DE PATÓGENOS  

A) Staphylococcus aureus  

Quando houve crescimento de colônias no Ágar Manitol, procedeu-se com 

testes confirmatórios de catalase e DNAse.  
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Para o teste da catalase utilizou-se duas lâminas previamente limpas e secas 

onde com o auxilio de uma alça de platina foram colocadas colônias das bactérias 

suspeitas. Feito isso foi colocada uma gota de água oxigenada sobre cada lâmina e 

observou-se se houve formação de bolhas ou não. A catalase é uma enzima produzida 

por determinadas bactérias pertencentes à família Micrococcaceae, que desdobra o 

peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, e com isso observa-se a formação de 

bolhas ou gás quando se adiciona água oxigenada a uma suspensão bacteriana 

(FACHINI, 2016). A maioria das cepas de Staphylococcus aureus são positivas para 

esta prova. 

Para o teste da DNAse, primeiramente as colônias suspeitas foram semeadas 

em spot (ponto de semeadura) no meio DNAse, e estas foram incubadas a 35˚C por 

24 horas. Após o período de incubação banhou-se a placa com HCl 1M, aguardou-se 

alguns minutos e desprezou-se o excesso de HCl, e assim foi possível observar a 

presença de turvação ao redor do crescimento bacteriano. 

 O teste da DNAse é feito pois algumas bactérias, como o Staphylococcus 

aureus, são capazes de utilizar o DNA (material protéico) presente no meio de cultura 

como fonte de energia por meio da produção da enzima DNAse. Quando a bactéria 

produz DNAse, todo o DNA ao seu redor será degradado, e com a adição o HCl, que 

tem poder desnaturante sobre as proteínas, não haverá desnaturação do material 

protéico consumido pela bactéria, já que este foi degradado. Portando, não haverá 

turvação nesta área e formará um halo ao redor do crescimento bacteriano, o que 

indica resultado positivo para  Staphylococcus aureus (SANTOS, 2018). 

B) Escherichia coli e Salmonella sp 

Quando houve crescimento de colônias nos meios Mac Conkey e SS 

(Salmonella-Shigella), procedeu-se com a análise macroscópica das colônias, e com 

testes confirmatórios de identificação utilizando o Enterokit B da Probac, que contém 

os meios EPM Mili Citrato. Estes por fim, foram incubados a 35°C ± 2°C com as 

tampas semi- rosqueadas, e a leitura feita após 24 horas. A semeadura foi feita na 

seguinte ordem: Citrato, EPM, Mili, e o procedimento descrito na Tabela 3 abaixo. 
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Tabela 3 – EPM Mili Citrato – teste confirmatório para Salmonella sp e Escherichia coli. 

TESTE 

CONFIRMATÓRIO  ANÁLISE 
TEMPERATURA / TEMPO 

DE INCUBAÇÃO 
RESULTADO 

Meio EPM 

Inoculou-se a colônia 
suspeita deslizando a 

agulha pelo centro 
estriando toda a 

superfície inclinada. 

35°C ± 2°C 
24 horas 

Analisou-se se houve 
alteração de cor no meio 

Meio Mili 

Inoculou-se a colônia 
suspeita por picada 

central que deve atingir o 
fundo do tubo. 

35°C ± 2°C 
24 horas 

Analisou-se se houve 
alteração de cor no meio 

Meio Citrato 

Inoculou-se a colônia 
suspeita introduzindo a 
agulha até o fundo do 

tubo e ao retirá-la 
semeando a superfície. 

35°C ± 2°C 
24 horas 

Analisou-se se houve 
alteração de cor no meio 

 

O meio EPM contém os testes de fermentação e produção de gás em glicose, 

produção de H2S, hidrólise da uréia e desaminação do triptofano. O meio Mili contém 

os testes de motilidade, indol e descarboxilação de lisina. O Citrato de Simmons 

oferece o teste de utilização do citrato como única fonte de carbono. Os três meios 

totalizam 8 testes que somados ao da fermentação da lactose na placa de isolamento, 

permitem identificar com fidelidade a grande maioria das enterobactérias isoladas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CONTAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS MESÓFILOS 

A contagem total de microrganismos viáveis é um método capaz de determinar 

o número de bactérias e fungos presentes em produtos e matérias primas não-

estéreis. O método consiste na contagem da população de microrganismos que 

apresentem crescimento visível em até 4 dias em Ágar TSA a 30-35ºC, e em Ágar 

Sabouraud-Dextrose a 20-25ºC, em até 7 dias (BRASIL, 2010a).  

Como as plantas medicinais possuem diversas formas de uso, incluindo 

consumo oral por infusões, uso tópico e consumo oral sem preparo prévio, neste 

estudo optou-se por utilizar limites microbianos para duas formas de uso diferentes, 

para fins de comparação de resultados. Conforme a Farmacopéia Brasileira, 5ª edição 

(BRASIL, 2010a), as formas de uso escolhidas e seus respectivos limites microbianos 

foram: drogas vegetais que serão submetidas a processos extrativos a quente, e 

drogas vegetais que serão submetidas a processos extrativo a frio. Os limites da 

bactérias e fungos totais encontram-se listados no Quadro 1 (pág. 28). 

Pelos resultados dos testes de contagem de microrganismos mesófilos totais 

todas as amostras possuíam contaminação microbiana dentro dos limites 

especificados. A planta que obteve menor resultado foi o Boldo, o qual quase não 

houve crescimento bacteriano (< 1x10¹ UFC/g est) e pouco crescimento fúngico 

(1,6x102 UFC/g), enquanto a que obteve maior crescimento microbiano foi  Centella 

Asiática totalizando 1,2x104 UFC/g para contagem total de bactérias e 3,7x10³ UFC/g 

para fungos. A Camomila por fim, apresentou resultados de 9,9x10³ UFC/g para 

bactérias totais e 4,8x10²UFC/g para fungos, encontrando-se também dentro dos 

limites especificados. Os resultados são apresentados nas Figuras 3 a 8, nas páginas 

29 e 30. 
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Quadro 1 – Limites microbianos 

 
Fonte: Farmacopéia Brasileira, 5ª edição (BRASIL, 2010a) 
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Figura 3 – Fungos totais Boldo do Chile 
na diluição 1:10 

 
Fonte: arquivo pessoal 

Figura 4 – Bactérias totais Boldo do Chile 
na diluição 1:10 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

 

Figura 5 – Fungos totais Camomila 
 na diluição 1:100 

 
Fonte: arquivo pessoal 

Figura 6 – Bactérias totais Camomila 
na diluição 1:100 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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Figura 7 – Fungos totais Centella Asiática 
na diluição 1:100 

 
Fonte: arquivo pessoal 

Figura 8 – Bactérias totais Centella asiática 
na diluição 1:100 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

4.2 MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS 

Além de bactérias e fungos totais, foram pesquisadas três espécies de 

microrganismos patogênicos que deveriam estar ausentes. Destas três espécies, 

nenhuma foi identificada nas amostras vegetais analisadas. 

4.2.1 PESQUISA DE Staphylococcus aureus  

Nas análises realizadas em Ágar Manitol para pesquisa Staphylococcus aureus 

não houve crescimento bacteriano nas triplicatas de Boldo e Camomila. Já na triplicata 

da Centella Asiática foi possível observar o crescimento de colônias circulares 

esbranquiçadas, opacas, de tamanho médio a grande, e que apresentavam 

consistência pegajosa e superfície cremosa. Com isso foram realizados os teste 

confirmatórios para verificar a presença da bactéria. 

Na prova da catalase observou-se a formação de bolhas e gás na presença de 

água oxigenada, o que confirmou a presença do gênero Staphylococcus spp. Por 

conta disso, foi necessário a realização do teste da DNAse para confirmação da 

espécie.  

Na prova de DNAse a presença de turvação ao redor da colônia bacteriana 

após a adição de HCl 1M, confirmou a ausência de Staphylococcus aureus. 
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4.2.2 PESQUISA DE Escherichia coli  

Nas análises para pesquisa de Escherichia coli realizadas em Ágar Mac 

Conkey notou-se crescimento bacteriano apenas nas triplicatas de Camomila e 

Centella Asiática. Foram observadas colônias circulares de cor rosa esbranquiçadas 

e opacas, de tamanho pequeno a médio, com consistência pegajosa e superfície 

cremosa nas placas de Camomila, e colônias circulares esbranquiçadas, opacas, de 

tamanhos médio a grande, e consistência pegajosa e superfície cremosa na placas 

de Centella Asiática. Na triplicata de Boldo não houve crescimento bacteriano. 

Com o crescimento nas triplicatas de Camomila e Boldo, foram feitas análises 

confirmatórias para presença de Escherichia coli em meio EPM Mili Citrato. Os 

resultados são obtidos com a mudança de cor dos meios após a incubação, na qual 

as somas dos resultados, de acordo com a bula do kit, resultam na presença de 

alguma bactéria. 

Na amostra de Camomila a cor rosada das colônias formadas na placa indicou 

que a bactéria fermentou a lactose. As mudanças de cor no meio EPM indicaram que 

a bactéria presente fermentou a glicose (base amarela) do meio, porém não produziu 

gás em glicose, e não produziu H2S. Além disso, não ocorreu hidrólise da uréia e nem 

desaminação do triptofano, já que a cor do meio permaneceu inalterada para essas 

provas. No meio Mili foi possível observar motilidade positiva, já que houve turvação 

do meio. A descarboxilação da lisina apresentou resultado negativo, já que o meio 

adquiriu cor amarela nos seus 2/3 inferiores, assim como produção de indol, que ao 

adicionar o Reativo de Kovacs não ocorreu formação de anel cor de rosa ou vermelha.  

Por fim, o meio Citrato apresentou reação positiva, pois o meio desenvolveu cor azul 

(Figura 9). 

Na amostra de Centella Asiática também houve fermentação da lactose por 

parte da bactéria, e os meios EPM Mili Citrato apresentaram exatamente os mesmos 

resultados da Camomila (Figura 10). 

Com a soma dos resultados, portanto, confirmou-se a ausência de Escherichia 

coli, já que a soma dos resultados de acordo com a bula não indicou a presença da 

bactéria.  
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Figura 9 – Teste confirmatório EPM Mili 
Citrato em Camomila das colônias 

em Ágar Mac Conkey. 

  
Fonte: arquivo pessoal 

Figura 10 – Teste confirmatório EPM Mili 
Citrato em Centella asiática das colônias 

em Ágar Mac Conkey. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

4.2.3 PESQUISA DE Salmonella sp  

Nas análises para pesquisa de Salmonella sp, realizadas em Ágar SS 

(Salmonella-Shigella), também notou-se crescimento bacteriano nas triplicatas de 

Camomila e Centella Asiática. Foram observadas colônias puntiformes incolores, 

transparentes e colônias circulares esbranquiçadas e opacas de tamanhos pequeno 

a médio nas placas de Camomila, na qual ambas apresentavam consistência 

pegajosa e superfície cremosa. Nas placas de Centella Asiática foram observadas 

colônias puntiformes esbranquiçadas e opacas, de tamanho pequeno a médio, as 

quais apresentavam consistência pegajosa e superfície cremosa. Na triplicata de 

Boldo não houve crescimento bacteriano. 

Com o crescimento nas triplicatas de Camomila e Centella Asiática, foram feitas 

análises confirmatórias para presença de Salmonella sp em meio EPM Mili Citrato. Os 

resultados são obtidos com a mudança de cor dos meios após a incubação, na qual 

as somas dos resultados, de acordo com a bula do kit, resultam na presença de 

alguma bactéria. 

Na amostra de Camomila as colônias incolores e esbranquiçadas, e o meio 

amarelado indicam que a bactéria não fermentou a lactose. As mudanças de cor no 

meio EPM indicaram que as bactérias presentes fermentaram a glicose (base 

amarela) do meio. Em uma colônia houve produção de gás em glicose, porém em 

outra observou-se que não foi produzido; ambas não produziram H2S. Além disso, não 

ocorreu hidrólise da uréia e nem desaminação do triptofano, já que a cor dos meios 
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permaneceu inalterada para essas provas. No meio Mili foi possível observar 

motilidade positiva, já que houve turvação dos meios. A descarboxilação da lisina 

apresentou resultado negativo, já que o meio adquiriu cor amarela nos seus 2/3 

inferiores, assim como produção de indol, já que ao adicionar o Reativo de Kovacs 

não ocorreu formação de anel cor de rosa ou vermelha.  Por fim, o meio Citrato 

apresentou reação positiva, pois os meios desenvolveram cor azul (Figura 11). 

Nas amostras de Centella Asiática as colônias visíveis em placa também não 

apresentaram fermentação da lactose. Houve formação de gás no meio EPM, e os 

outros resultados permaneceram iguais ao da Camomila (Figura 12). 

Com os resultados em mãos confirmou-se a ausência de Salmonella sp, já que 

a soma dos resultados de acordo com a bula não indicou a presença da bactéria. 

 
 

Figura 11 – Teste confirmatório EPM Mili 
Citrato em Camomila 

das colônias em Ágar SS. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

Figura 12 – Teste confirmatório EPM Mili 
Citrato em Centella Asiática 
das colônias em Ágar SS 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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4.3 RESULTADOS COMPARATIVOS COM PLANTAS MEDICINAIS 

ADQUIRIDAS EM BANCAS DO COMÉRCIO POPULAR DA ZONA 

CENTRAL DE SP 

Devido à atual grande procura por plantas medicinais ou produtos derivados, é 

sempre necessária uma investigação de como estes produtos estão sendo oferecidos 

ao consumidor. Por conta disso, além de realizar o estudo em plantas medicinais 

oferecidas por empresa distribuidora com controle de qualidade, também foram 

realizadas, em um trabalho paralelo, análises em plantas medicinais adquiridas em 

bancas do comércio popular da zona central de São Paulo, para comparação dos 

resultados finais (Tabela 4). As plantas analisadas foram as mesmas estudadas no 

presente trabalho (com exceção da Centella Asiática) e a Espinheira Santa.  

Tabela 4 – Resultados comparativos entre as amostras fornecidas pela empresa e as 
amostras compradas em bancas do comércio popular da zona central de SP 

  

RESULTADOS 
COMPARATIVOS   

  
    

ANÁLISE PLANTA 
RESULTADOS 
Distribuidora 

RESULTADOS 
Comércio 
Popular1 

Contagem total de bactérias mesófilas BOLDO < 1x10¹ UFC/g est 4x10¹ UFC/g 

Contagem total de fungos  BOLDO 1,6x10² UFC/g >5x104 UFC/g est 

Presença de Staphylococcus aureus BOLDO Ausente Ausente 

Presença de Escherichia coli BOLDO Ausente Presente 

Presença de Salmonella sp BOLDO Ausente Ausente 

Contagem total de bactérias mesófilas CAMOMILA 9,9x10³ UFC/g 2,6x104 UFC/g 

Contagem total de fungos  CAMOMILA 4,8x10² UFC/g >5x104 UFC/g est 

Presença de Staphylococcus aureus CAMOMILA Ausente Ausente 

Presença de Escherichia coli CAMOMILA Ausente Presente 

Presença de Salmonella sp CAMOMILA Ausente Ausente 

Contagem total de bactérias mesófilas ESPINHEIRA SANTA _ 4,5x10² UFC/g 

Contagem total de fungos  ESPINHEIRA SANTA _ >5x104 UFC/g est 

Presença de Staphylococcus aureus ESPINHEIRA SANTA _ Presente 

Presença de Escherichia coli ESPINHEIRA SANTA _ Presente 

Presença de Salmonella sp ESPINHEIRA SANTA _ Ausente 

Contagem total de bactérias mesófilas CENTELLA ASIÁTICA 1,2x104 UFC/g – 

Contagem total de fungos  CENTELLA ASIÁTICA 3,7x10³ UFC/g – 

Presença de Staphylococcus aureus CENTELLA ASIÁTICA Ausente – 

Presença de Escherichia coli CENTELLA ASIÁTICA Ausente – 

Presença de Salmonella sp CENTELLA ASIÁTICA Ausente – 

                                                 
1 COMARÚ, 2019 
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Ao se comparar os resultados, é possível notar a presença de um número maior 

de bactérias totais em Boldo (4x10¹ UFC/g) e Camomila (2,6x104 UFC/g) quando 

comparado aos resultados apresentados pelas plantas fornecidas pela empresa. Além 

disso, os fungos se apresentam em quantidades incontáveis  (>5x104UFC/g est), o 

que já reprova as amostras por estarem fora dos parâmetros especificados pela 

Farmacopéia Brasileira, 5ª edição (BRASIL, 2010a).  

A presença de bactérias patogênicas também é outro fator importante ao fazer 

a comparação. Nota-se que pelo menos uma bactéria patogênica foi detectada em 

cada planta. Na amostra de Boldo foi detectada a presença de Escherichia coli, na 

Camomila, assim como no Boldo, também foi identificada a bactéria Escherichia coli, 

e na amostra de Espinheira Santa além da presença de Escherichia coli, também foi 

confirmada a presença de Staphylococcus aureus (Tabela 5). 

As plantas fornecidas pela empresa, como observado nos resultados acima, 

não apresentaram contaminação por bactérias patogênicas. Foram encontradas 

outros gêneros de bactérias que não são consideradas enteropatogênicas e que não 

causam infecções na pele (BRASIL, 2013). Vale ressaltar ainda que a empresa realiza 

esterilização por irradiação em seus produtos antes do envio ao cliente, porém as 

amostras analisadas foram doadas sem esterilização para possibilitar uma 

comparação dos limites microbianos entre locais que possuem Boas Práticas, e locais 

que não o possuem. 

Por conta disso, nota-se a real importância das Boas Práticas de manipulação, 

fracionamento e distribuição de plantas medicinais, visto que estas abrangem um 

conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias, a fim de garantir a 

qualidade sanitária e a conformidade de seus produtos com os regulamentos técnicos. 

Sendo assim, com o cumprimento destas medidas, o produto chega ao consumidor 

com a sua qualidade, segurança e eficácia garantidas. 

 

Além disso, a rastreabilidade também é um fator importante quando se trata da 

qualidade de um produto. A capacidade de identificação da matéria prima, bem como 

de todos os materiais e componente utilizados no processo de produção, garante que 

a segurança e atributos de qualidade do produto já foram verificados, visto que os 



36 

requisitos de rastreabilidade estão ligados diretamente às demandas do cliente, 

legislação e normas que todos os produtos colocados no mercado devem ser 

adequados. Com o risco, esta permite que as empresas e autoridades retirem os 

produtos identificados como inseguros para o consumidor. 

 

Portanto, com as medidas de Boas Práticas e rastreabilidade implantadas pela 

distribuidora, esta apresentou todos os resultados de acordo com as exigências 

impostas pelas inspeções sanitárias. Tal fato pode ser associado ao controle de 

processos no recebimento e amostragem da matéria prima, o manuseio correto 

destas, o controle de temperatura e umidade nos locais de armazenamento, o uso de 

técnicas assépticas nos processo de acondicionamento em embalagens, assim como 

o uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual e do Produto) por parte dos 

funcionários nas áreas de risco de contaminação. 
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5 CONCLUSÃO 

Em virtude dos resultados apresentados, conclui-se que a realização de 

análises de controle de qualidade microbiológico em plantas medicinais é algo 

imprescindível, já que estas apresentam alta carga de contaminação microbiana.  

Ao se comparar os resultados obtidos no presente trabalho com os resultados 

obtidos no trabalho realizado com plantas medicinais provenientes do comércio 

popular, é notável o porquê da importância das condições de manipulação, 

armazenamento e acondicionamento destas, já que tais fatores podem atingir 

diretamente na qualidade e segurança da planta, assim como na saúde do 

consumidor.  

Os produtos comercializados no comércio popular de São Paulo apresentaram 

quase todos os resultados acima dos limites estabelecidos. Por ser um local com 

preços acessíveis e de fácil obtenção das plantas, muitos consumidores optam por 

comprar produtos nestes locais. Assim, produtos para fins medicinais são 

comercializados para pacientes de diversas faixas etárias e grupos de risco sem que 

haja uma real segurança de sua qualidade e eficácia, apresentando assim um 

potencial risco de infecção e intoxicação para o consumidor. Portanto, nem sempre os 

lugares mais baratos e mais acessíveis são as melhores opções para se comprar 

plantas medicinais, visto que estas, por serem matérias primas vegetais, estão mais 

suscetíveis a contaminação e deterioração. Levando em consideração esses 

aspectos, as plantas medicinais são um importante tema de saúde pública a ser 

tratado atualmente. 

Conclui-se, por fim, que as plantas doadas pela empresa, mesmo sem ter 

passado pelo processo de esterilização, apresentaram os resultados dentro dos 

parâmetros de qualidade, pois apresentam as corretas e controladas condições de 

manuseio, armazenamento e acondicionamento de seus produtos, assim como um 

setor de garantia e controle de qualidade. 
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