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RESUMO 

Devido à grande ascensão dos produtos tradicionais fitoterápicos, houve um aumento 
no número de lojas que as comercializam nas grandes cidades, com o correspondente 
aumento no número de consumidores finais. Este trabalho teve como objetivo a 
análise microbiológica de algumas plantas de uso popular da medicina tradicional no 
Brasil, e que são comercializadas livremente na cidade de São Paulo. As espécies 
estudadas, foram: boldo (Peumus boldus), camomila (Matricaria chamomilla) e 
espinheira santa (Maytenus ilicifolia). Foram feitas análises de contagem de 
bactérias totais, fungos totais e a identificação de patógenos. Os resultados 
constataram a presença de Escherichia coli em todas as amostras e Staphylococcus 
aureus apenas nas amostras de espinheira santa. A Salmonella sp não se fez 
presente em nenhumas das amostras ensaiadas. A contagem total de bactérias se 
apresentou dentro dos limites especificados pela Farmacopeia Brasileira, entretanto a 
contagem de fungos totais ultrapassou os limites previstos, o que aliado à presença 
de Escherichia coli em todas as amostras, não permitiu a aprovação destas amostras 
dentro dos parâmetros dos ensaios de controle de qualidade. 

 

Palavras-chave: controle de qualidade microbiológico, plantas medicinais, uso 
tradicional, comércio popular. 



ABSTRACT 

 

Due to the great rise of traditional phytotherapeutic products, there was an increase in 
the number of shops that sell these products in the big cities, following the increase in 
the interested population. The objective of this study was to perform microbiological 
analyses of some of the plants from traditional medicine used in Brazil, and that are 
freely commercialized in the city of São Paulo. The species studied were: boldo 
(Peumus boldus), chamomile (Matricaria chamomilla), and espinheira santa 
(Maytenus ilicifolia). Total bacterial and fungal counts were determined, as well as 
pathogen identification. The results verified the presence of Escherichia coli in all 
samples and Staphylococcus aureus only in samples of espinheira santa. Salmonella 
sp was not present in any of the tested samples. The total bacterial count was within 
the specified limits by the Brazilian Pharmacopoeia; however, the total fungal count 
exceeded the established limits which, together with the presence of Escherichia coli 
in all samples, did not allow the approval of the samples within the parameters used 
for quality control tests. 
 

 

Keywords: microbiological quality control, medicinal plants, traditional use. 
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1 INTRODUÇÃO  

As plantas medicinais são reconhecidas como a forma mais antiga de 

tratamento para a humanidade. Esse conhecimento e tradição, que atravessa as 

gerações, em um país de grande diversidade como o Brasil e com população que tem 

problemas de acesso a medicamentos industrializados por ter baixo poder aquisitivo, 

termina por ser muito importante em termos de saúde pública. A contribuir, também, 

a grande biodiversidade brasileira, que favorece a pesquisa e desenvolvimento da 

utilização das plantas medicinais no sentido da obtenção de melhor qualidade de vida 

(BRASILEIRO et al., 2008).  

Apesar destes aspectos, ainda existem vários obstáculos para transformar o 

uso das plantas medicinais em uma grande vantagem. A falta de informações sobre 

os compostos ativos, aliada à cultura latente de que as plantas medicinais não 

possuem riscos nem contraindicações, como também a identificação errônea das 

espécies com outras similares, frequentemente acarretam sérios problemas pelo uso 

incorreto das plantas. A toxicidade e as interações medicamentosas na maioria das 

vezes sequer são levadas em conta. Enfim, o resultado sempre estará longe do 

resultado esperado como a ação plena e com a finalidade ideal da planta medicinal 

(VEIGA JUNIOR, 2008).  

As plantas medicinais são consideradas produtos tradicionais fitoterápicos, de 

acordo com o Artigo 2º da RDC n° 26, de 13 de maio de 2014, que define o produto 

tradicional fitoterápico como aqueles: 

2º  [...] obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais 

cuja segurança e efetividade sejam baseadas em dados de uso seguro e 

efetivo publicados na literatura técnico-científica e que sejam concebidos para 

serem utilizados sem a vigilância de um médico para fins de diagnóstico, de 

prescrição ou de monitorização.  

 3º  Os produtos tradicionais fitoterápicos não podem se referir a doenças, 

distúrbios, condições ou ações consideradas graves,  não podem conter 

matérias-primas  em concentração de risco tóxico conhecido e não devem 

ser administrados pelas vias injetável e oftálmica. (BRASIL, 2014, p. 52) 

Atualmente os produtos tradicionais fitoterápicos estão em ascensão, com as 

novas gerações em busca de nova medicina mais naturais; tendo em vista isso, se vê 
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um aumento de lojas de produtos tradicionais fitoterápicos nas grandes cidades 

(ROCHA et al., 2015). 

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS 

(PNPIC) inclui as plantas medicinais no bojo do seu projeto. Várias são as diretrizes 

que visam o incentivo de pesquisas para o desenvolvimento e descobertas de plantas 

medicinais novas, capacitando agentes de saúde para a participação de programas 

de atenção e tratamento da população. A PNPIC também visa aumentar a 

participação da população em programas sociais. Grande parte dos esforços estão 

direcionados para o melhor aprendizado sobre a utilização correta das plantas 

medicinais, bem como no sentido de assegurar a qualidade do produto utilizado, 

através da seleção de fornecedores qualificados, com melhora contínua e controle da 

qualidade do local de cultivo dos cultivares desejados (BRASIL, 2006). 

Com toda a visão de benefícios em prol da utilização e promoção do uso das 

plantas medicinais, o PNPIC foi tido como um marco na regulamentação das plantas 

medicinais uma vez que estabelece parâmetros legais para a utilização das mesmas 

priorizando as características culturais e socioeconômicas do Brasil (ROCHA et al., 

2015). 

Essas ações, entretanto, deverão ir muito além, para que melhores resultados 

sejam obtidos. O comércio de plantas medicinais em lugares não certificados e com 

higiene precária, falta de métodos para a correta colheita das plantas e até mesmo 

erros na identificação correta das espécies ainda são recorrentes, o que certamente 

compromete todos os esforços e o progresso já conquistado. Assim, o que poderia se 

constituir em um benefício, acaba resultando em um grande transtorno, com 

resultados imprevisíveis. Para a correta certificação dos fornecedores e produtos, 

avanços no controle de qualidade das plantas dentro dos preceitos da Farmacopeia 

Brasileira que estão em conformidade com os parâmetros de controle de qualidade e 

identidade exigidos pela Organização Mundial da Saúde serão muito importantes 

(SOUZA-MOREIRA, SALGADO, PIETRO, 2010). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais 

 Este trabalho tem como objetivo a análise de plantas medicinais encontrados 

à venda em comércio popular da cidade de São Paulo/SP, para a obtenção de dados 

sobre a contaminação das plantas medicinais. 

2.2 Objetivos específicos 

  Identificar a presença de contaminantes que possam ser prejudiciais à saúde 

humana ou interferir com as propriedades terapêuticas do material analisado. 

Para a realização do estudo, as plantas utilizadas foram boldo (Peumus 

boldus), camomila (Matricaria chamomilla) e espinheira santa (Maytenus ilicifolia). 

Foi utilizado o método de semeadura em placas de Petri para a verificação da 

presença de fungos e bactérias.  



13 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste referencial teórico serão apresentadas as premissas para o 

embasamento do método a ser apresentado no presente trabalho. 

3.1 Comércio de plantas medicinais 

O comércio de plantas medicinais tem aumentado a cada ano; de acordo com 

Tomazzoni (2006), este aumento se deve ao fato da população estar se 

conscientizando sobre o uso excessivo de produtos farmacêuticos, desejando assim 

a substituição pela medicina tradicional pois além de ser um conhecimento passado 

pelas gerações anteriores, possuem cada vez mais a eficácia comprovada 

cientificamente. 

 Esse novo interesse da população é decorrente da disponibilização dos 

resultados de inúmeras pesquisas, com ampla divulgação nos últimos tempos pelos 

canais de comunicação. Um bom exemplo disso pode ser comprovado pelos dados 

publicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que atesta que o mercado de 

fitoterápicos movimenta atualmente cerca de 22 bilhões de dólares por ano. No Brasil, 

no ano de 2000, a movimentação correspondeu a cerca de 5% do mercado total de 

medicamentos. Esta tendência aparentemente está se confirmando cada vez mais, 

uma vez que entre os anos de 2013 e 2015, de acordo com dados do Ministério da 

Saúde, a procura de tratamentos à base de plantas medicinais e medicamentos 

fitoterápicos cresceu cerca de 161% (BRASIL, 2016; TOMAZZONI, 2006). 

3.2 O controle de qualidade microbiológico das plantas medicinais 

Promover o controle de qualidade das plantas medicinais comercializadas é 

fator de suma importância para que sejam assegurados aos consumidores que os 

produtos não venham causar malefícios à saúde. A falta de fiscalização e o aumento 

da demanda por esses produtos, por outro lado, exigirão maiores cuidados por parte 

dos consumidores, pois esses aspectos podem levar à produção de produtos sem o 

mínimo padrão de qualidade. Muitas vezes, também os locais de produção não 

possuem as condições adequadas, assim como as etapas que vão do 

armazenamento até a comercialização (BUGNO, 2005). 
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De acordo com a Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2010), produtos 

farmacêuticos de uso oral e tópico que não têm como requerimento serem estéreis 

devem estar sujeitos ao controle de contaminação microbiana, atendendo a limites 

aceitáveis de quantidade de microrganismos presentes, onde se devem utilizar 

técnicas assépticas na amostragem e execução dos testes.  

Os limites microbianos são determinados pela Farmacopeia Brasileira de 

acordo com o processo de utilização do produto. Como os produtos escolhidos para 

o estudo serão as drogas vegetais que sofrerão processos extrativos a quente, devem 

ter ausência de Salmonella sp e Shigella spp em 10 gramas do produto, assim como 

limite máximo de 102 UFC/g ou mL de Escherichia coli em 1 grama de produto. A 

contagem total de bactérias aeróbias deve ser máxima de 107 UFC/g ou mL, e a 

contagem total de fungos e leveduras com a máxima de 104 UFC/g ou mL (BRASIL, 

2010). 

De acordo com a RDC n° 26 da ANVISA (BRASIL, 2014), os produtos 

tradicionais fitoterápicos, nos quais se encaixam as drogas vegetais, devem ser 

notificados no site da ANVISA; todos os produtos devem estar listados na última 

edição do Formulário de Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, possuindo 

monografia específica de controle da qualidade que esteja presente na farmacopeia. 

A contaminação microbiana nos alimentos é capaz de causar diversas doenças 

nos seus consumidores como intoxicações e infecções alimentares; essas doenças 

podem ser causadas por fungos, parasitas ou vírus e, em sua maioria, são causadas 

por bactérias patogênicas. Essas bactérias, devido à sua estrutura simples, se 

replicam facilmente, principalmente ao encontrar ambientes favoráveis com 

nutrientes, temperatura, pH e humidade adequadas (ALVES, 2012). 

Se entende por infecção alimentar o consumo de alimentos contaminados com 

bactérias patogênicas vivas que crescem no interior do trato gastrointestinal e irritam 

a mucosa intestinal, podendo invadir outros tecidos. A infecção pode ser causada de 

duas maneiras: a infecção mediada por toxinas, onde o alimento ingerido possui uma 

forma vegetativa da bactéria e as suas toxinas são produzidas dentro do trato 

gastrointestinal, como as infecções causadas pela bactéria Salmonella typhi; e a 

infecção não mediada por toxinas, onde se ingere o alimento contaminado por 

bactérias que penetram e invadem outros tecidos do corpo, como as causadas pela 
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bactéria Escherichia coli. Já a intoxicação alimentar ocorre quando há o consumo de 

toxinas produzidas pelo crescimento bacteriano que ocorre no alimento contaminado; 

essas toxinas podem ser termolábeis, que são destruídas pelo calor e processamento, 

ou podem ser termorresistentes, possuindo uma resistência aos tratamentos de calor 

e processamento. Um exemplo de intoxicação alimentar causada por toxinas 

termorresistentes é a ingestão de alimentos contaminados com Staphylococcus 

aureus (ALVES, 2012). 

 As bactérias pesquisadas neste trabalho são, atualmente, as maiores 

causadoras de doenças de origem alimentar, sendo elas: 

3.2.1 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

O S. aureus é a espécie de Staphylococcus com maior incidência de causa de 

intoxicações alimentares. Isso se dá devido à sua enorme capacidade de produzir 

enterotoxinas, diversas delas simultaneamente, que causam sintomas como náusea, 

vômito, diarreia, dor de cabeça, cólica abdominal, cãibra muscular, queda de pressão 

sanguínea e prostração (FLORES, MELO, 2015). 

3.2.2 SALMONELLA SP 

A Salmonella sp é o maior causador de infecções intestinais causadas por 

alimentos, sendo capaz de causar graves infecções em humanos e animais, como 

febre tifoide, febre entérica e diversas outras salmoneloses, que podem causar dores 

abdominais, diarreia, febre baixa e vômito (FLORES, MELO, 2015). 

3.2.3 ESCHERICHIA COLI 

A E. coli é a principal produtora de coliformes termotolerantes, que são capazes 

de produzir e fermentar a lactose, produzindo ácido e gás, a temperatura de 4,5 ± 

0,2°C em 24 a 48h. Quando presente em grande número, indica que o alimento está 

excessivamente contaminado. Os mecanismos de patogenicidade da E. coli são 

diversos e cada um possui sintomas específicos, sendo o mais comum deles a diarreia 

e desidratação, que são causados pela E. coli enterotoxigênica (ALVES, 2012). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Coleta de Material 

O material para a análise microbiológica foi adquirido em comércio na Zona 

Central da cidade de São Paulo/SP, em região localizada entre as ruas Santa Rosa, 

Avenida Mercúrio, Rua da Alfândega e Rua Benjamim de Oliveira (Figura 1), onde 

existe  um grande comércio de produtos naturais a granel. As amostras chegaram ao 

laboratório hermeticamente fechadas. 

Figura 1 – Região de comércio popular de produtos naturais a granel em São Paulo/SP 

 

Fonte: Google Maps 

4.2 Análises 

Os testes utilizados para a execução do trabalho foram cultivos em meios de 

cultura específicos e certificados pela Farmacopeia Brasileira 5ª edição. Para a 

contagem total de bactérias, o meio utilizado foi o ágar TSA, já para a pesquisa de 

bactérias patogênicas as amostras foram enriquecidas com caldo de enriquecimento 

caseína de soja (TSB), a identificação de bactérias como Staphylococcus aureus, o 

meio de cultivo utilizado foi Ágar Manitol; e para a confirmação da sua espécie foram 
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utilizadas as provas da catalase e DNAse. Para Escherichia coli, o meio utilizado foi 

Ágar MacConkey, tendo prova confirmatória com o uso do teste de EPM Milicitrato. A 

Salmonella spp foi cultivada em Ágar SS (Salmonella e Shigella) e depois diferenciada 

na prova de H2S, onde a Salmonella sp é positiva. Para a presença de fungos foi 

utilizada a incubação em Ágar Sabouraud-dextrose, com incubação a 26 ± 1 ºC por 

10 dias (BRASIL, 2010). 

 O preparo das amostras para a identificação dos microrganismos foi realizado 

de acordo como o determinado na Farmacopeia Brasileira. 

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 

para 6,0 a 8,0. Preparar diluições decimais sucessivas com o mesmo 

diluente. (BRASIL, 2010, p.240) 

De acordo com projeto de Marcondes e Esmerino (2010), as amostras podem 

ser armazenadas em sacos plásticos estéreis, e transportadas para o laboratório de 

análise em isopores com gelo. No laboratório, estas as amostras são transferidas para 

outros sacos estéreis e hermeticamente fechados, pesadas, e depois recebem 

diluente para a preparação dos testes a serem realizados. O resultado descrito foi o 

crescimento dos microrganismos após a incubação em estufas a 35ºC por 24-48 

horas. Nesta pesquisa também foi determinado a presença de coliformes, divididos 

em dois testes, o presuntivo e o confirmatório; para o presuntivo foi utilizando Caldo 

Lauril Sulfato Triptose (LST) com bromocresol 0,001% de concentração, e no teste 

confirmatório, Caldo Lactosado Verde Brilhante (Bile 2%). 

 

4.2.1 PREPARO DA AMOSTRA E MEIOS DE CULTURA 

O preparo das amostras foi realizado de acordo com a Farmacopeia Brasileira 

5ª edição, onde foi utilizado 10 gramas de amostra em pó, trituradas em graal de vidro 

e acondicionadas em frascos de vidro autoclavados por 30 minutos a 121ºC, mantidas 

identificadas e ao abrigo de luz.  
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As amostras foram transferidas para balões volumétricos de 100 mL que 

tiveram seus volumes completados com solução-tampão pH 7,2, obtendo assim uma 

diluição de 1/10. Esta solução-tampão foi preparada no laboratório, a partir de 250 mL 

de fosfato de potássio monobásico 0,2M e 175 mL de hidróxido de sódio 0,2M, tendo 

o volume para 1000 mL completados com água purificada, A partir desta diluição, 

foram preparadas sucessivas diluições utilizando 10 mL a partir da primeira diluição, 

transferido para outro balão de 100 mL e completado com a solução tampão pH 7,2 

para obter a diluição de 1/100. Seguiu-se o mesmo procedimento a partir da segunda 

diluição para obter a terceira diluição de 1/1000. 

Os meios utilizados no presente trabalho foram preparados a partir da base 

desidratada, hidratados de acordo com as especificações do fabricante e esterilizados 

em autoclave a 121 ºC por 15 minutos, com exceção do meio SS, que não pode ser 

autoclavado devido à presença de açúcares que podem ser degradados em altas 

temperaturas. Após a esterilização, os meios foram resfriados em banho maria e 

colocados em placas de Petri estéreis. 

 

4.2.2 CONTAGEM DE BACTÉRIAS TOTAIS 

Para a contagens de bactérias totais, foi utilizado o método de semeadura em 

profundidade realizado em duplicata, descrito na Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 

2010), onde 1 mL da solução amostra foi adicionada a uma placa de Petri estéril 

juntamente com 15 mL do meio Ágar TSA liquefeito. Foram preparadas duas placas 

de Petri para cada diluição (1/10, 1/100, 1/1000) e estas foram incubadas em estufa a 

30-35 ºC por 24 horas. Após a incubação, a contagem de bactérias totais foi feita de 

acordo com a análise das placas de cada diluição, para que o número de colônias por 

placa não ultrapassasse 250. 

A contagem foi realizada de acordo com o determinado na Farmacopeia 

Brasileira (BRASIL, 2010) e com a instrução normativa SDA 62, de 26 de agosto de 

2003 (BRASIL, 2003), onde foi feita a contagem nas placas com as diluições 

desejadas para atender a regulamentação, de no máximo 250 colônias por placa. 

Após a contagem de cada placa foi realizada a média aritmética de cada duplicata, 
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multiplicou-se esse valor pela diluição escolhida e se obteve o valor de UFC por grama 

do produto.  

 

4.2.3 IDENTIFICAÇÃO DE PATÓGENOS 

Para a identificação de patógenos, houve um enriquecimento do meio, 

utilizando o meio enriquecido de caseína de soja (TSB), onde foi utilizado 10 mL da 

diluição 1/10 das amostras, adicionadas a 90 mL de caldo TSB. As amostras 

enriquecidas foram incubadas em estufa a 32 ºC por 24 horas. 

A) Staphylococcus aureus 

Na pesquisa deste patógeno, 0,1 mL da amostra enriquecida foi transferido, 

com auxílio de pipeta automática, para placas de Petri com Agar Manitol, em triplicata; 

o material foi semeado com auxílio de alça de Drigalsky e incubado a 32 ºC por 48 

horas. Após o tempo de incubação, foram feitos os testes de identificação nas colônias 

presentes nas placas de Petri.  

A primeira prova utilizada foi a prova da catalase, que é a prova para se 

diferenciar o gênero Streptococcus spp do gênero Staphylococcus spp. Ela consiste 

em adicionar à uma lâmina estéril a colônia suspeita com auxílio de uma alça, e 

colocar uma gota de água oxigenada 3%; havendo formação de bolhas, o teste é 

positivo para Staphylococcus. 

A segunda prova de identificação utilizada foi a prova da DNAse, que consiste 

em semear uma colônia suspeita de Staphylococcus aureus em meio DNAse e 

incubar esse meio em estufa a 35 ºC por 24 horas. Após a incubação adicionou-se ao 

meio HCl 1M até que a placa fosse coberta, aguardou-se 30 segundos e o HCl foi 

descartado para que a leitura fosse realizada, podendo-se observar ou não a 

formação de um halo transparente em volta da colônia, indicativo da presença de 

Staphylococcus aureus. 

B) Escherichia coli 

Na pesquisa deste patógeno foi transferido, em triplicata e com auxílio de pipeta 

automática, 0,1 mL da amostra enriquecida com caldo TSB para placas de Petri com 

Agar MacConkey; o material foi semeado com auxílio de alça de Drigalsky e incubado 
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a 32 ºC por 48 horas. Após a observação de crescimento nas placas, foram feitas as 

leituras das características macroscópicas das colônias e aplicados testes de 

identificação com os meios EPM, Milli e Citrato que fazem parte do Enterokit B da 

marca Probac. Os meios foram incubados a 35 ºC por 24 horas, e a leitura foi feita.  

C) Salmonella sp 

Na pesquisa deste patógeno foi transferido, em triplicata e com auxílio de pipeta 

automática, 0,1 mL da amostra enriquecida com caldo TSB para placas de Petri com 

Agar Salmonella-Shigella; o material foi semeado com auxílio de alça de Drigalsky e 

incubado a 32 ºC por 24 horas. Após a observação de crescimento nas placas, foram 

feitas as leituras das características macroscópicas das colônias e aplicados testes 

de identificação com os meios EPM, Milli e Citrato que fazem parte do Enterokit B da 

marca Probac. Os meios foram incubados a 35 ºC por 24 horas, e a leitura foi feita. 

Cada semeadura foi realizada de acordo com a bula presente no kit, como se 

pode ver no Quadro 1 abaixo. 

A leitura do resultado se dá primeiramente pela avaliação da placa com a 

bactéria suspeita, verificando se houve a fermentação da lactose ou não, e dos meios 

EPM que se baseia na verificação de produção de gás, produção de H2S, hidrólise da 

uréia, e desaminação do triptofano (LTD); meio Milli, que avalia a motilidade, 

descarboxilação da lisina e a produção do indol; e por fim o meio Citrato que utiliza o 

citrato como a única fonte de carbono.  

Quadro 1 – Identificação Salmonella sp e E.coli. 

Identificação  
Salmonella sp e. coli 

Método 

Meio EPM 
colônia foi inoculada introduzindo a agulha até o 
fundo do tubo e ao retirá-la semeou-se a 
superfície do meio 

Meio Milli 
colônia foi inoculada semeando através de uma 
picada central que deve atingir o fundo do tubo 

Meio Citrato 
colônia foi inoculada deslizando a agulha pelo 
centro, estriando toda a superfície inclinada 
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4.2.4 CONTAGEM DE FUNGOS TOTAIS 

A contagem de fungos foi realizada da mesma maneira que a contagem de 

bactérias totais, onde foi utilizado o método de semeadura em profundidade realizado 

em duplicata, descrito na Farmacopeia Brasileira. Retirou-se 1 mL da solução amostra 

e foi adicionado à uma placa de Petri estéril juntamente com 15 mL do meio Ágar 

Sabouraud-dextrose liquefeito. Foram preparadas duas placas de Petri para cada 

diluição (1/10, 1/100, 1/1000) e estas foram incubadas a 20-25 ºC por 24 horas. Após 

a incubação, a contagem de fungos totais foi feita de acordo com a análise das placas 

de cada diluição, para que o número de colônias por placa não ultrapassasse 50. 

A contagem foi realizada de acordo com o determinado na Farmacopeia 

Brasileira (BRASIL, 2010) e teve seu resultado expresso de acordo com a instrução 

normativa SDA 62 (BRASIL, 2003). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Coleta 

Foram adquiridas 100 gramas de cada amostra de boldo do chile (Peumus 

boldus), camomila (Matricaria chamomilla) e espinheira santa (Maytenus ilicifolia), 

no dia 12 de março de 2019, em uma loja na Avenida Mercúrio (Zona Central de São 

Paulo). 

5.2 Análise Microbiológica 

A especificação utilizada para a presença de fungos e bactérias foi aquela 

descrita na 5ª edição da Farmacopeia Brasileira, conforme a Tabela 2, pág. Erro! 

Indicador não definido.. 

5.2.1 CONTAGEM DE BACTÉRIAS TOTAIS 

Os resultados obtidos na contagem de bactérias totais estão descritos na 

Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1 – Resultados de contagem total de bactérias. 

Plantas Diluição Contagem Resultado em 
UFC/g 

Camomila 1/100 256 2,56 x 104 

Boldo 1/10 4 4 x 10¹ 

Espinheira santa 1/10 45 4,5 x 10² 
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Tabela 2 – Limites microbianos para produtos estéreis 

 

Fonte: Farmacopeia Brasileira 5ª edição (BRASIL, 2010) 

 

A) Boldo 

A amostra de boldo obteve um número de colônias abaixo do intervalo 

especificado na instrução normativa SDA 62 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (BRASIL, 2003), que varia entre 25 e 250 colônias por placa (Figura 

2); de acordo com a mesma, quando isto ocorre, o número utilizado para a contagem 
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de colônias é expressado pelo número de colônias na placa de menor diluição 

realizada. Pelos limites da Farmacopeia Brasileira, a amostra está dentro dos 

parâmetros para o uso de drogas vegetais que serão utilizadas para extrações a 

quente e a frio. 

Figura 2 – Placa de contagem total de bactérias na amostra de boldo. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

B) Camomila 

A contagem total de bactérias obtidas na camomila (Figura 3) está dentro dos 

limites expressos pela Farmacopeia Brasileira para o uso de drogas vegetais que 

serão utilizadas para extrações a quente e a frio. 

      Figura 3 – Placa de contagem total de bactérias na amostra de camomila. 

 

  Fonte: arquivo pessoal 
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C) Espinheira Santa 

A contagem total de bactérias da espinheira santa (Figura 4) está dentro dos 

limites expressos pela Farmacopeia Brasileira para o uso de drogas vegetais que 

serão utilizadas para extrações a quente e a frio. 

Figura 4 – Placa de contagem de bactérias totais na amostra de espinheira santa. 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.2.2 CONTAGEM DE FUNGOS TOTAIS 

Na contagem de fungos totais foi obtido um número maior do que 50 vezes a 

maior diluição utilizada em todas as plantas analisadas, reportado de acordo com a 

instrução normativa SDA 62 (BRASIL, 2003). De acordo com a especificação da 

Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2010), todas as amostras de fungos estão com a 

contagem de fungos totais acima dos valores especificados para o uso de drogas 

vegetais que serão utilizadas para extrações a quente e a frio. Os resultados da 

contagem de fungos totais estão expressos na Tabela 3 abaixo. 

Tabela 3 – Resultado de contagem total de fungos. 

Plantas Diluição Resultado em UFC/g 

Camomila 1/100 >5 x 104 

Boldo 1/10 >5 x 104 

Espinheira santa 1/10 >5 x 104 
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As figuras abaixo mostram as placas de contagem total de fungos e leveduras 

das plantas analisadas. 

 

Figura 5 – Placa de contagem total de fungos na amostra de boldo. 

 

Fonte:  arquivo pessoal 

Figura 6 – Placa de contagem total de fungos na amostra de camomila. 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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Figura 7 – Placa de contagem total de fungos na amostra de espinheira santa. 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.2.3 IDENTIFICAÇÃO DE PATÓGENOS 

As bactérias foram semeadas nos meios específicos utilizando a diluição de 

1/10. 

5.2.3.1  MEIO MACCONKEY 

O meio MacConkey é um ágar que inibe o crescimento de microrganismos 

Gram-positivos, e determina a fermentação ou não da lactose. O meio possui 

originalmente uma cor rosa avermelhada. Quando há o crescimento de colônias cor- 

de-rosa, indica-se a fermentação de lactose; para a indicação da não-fermentação da 

lactose, as colônias deverão ser incolores (BRASIL, 2004A, 2004b). 

A) Boldo  

Após a incubação, foram visualizadas discretas colônias cor de rosa em 

pequenas quantidades, indicando que é um microrganismo fermentador de lactose 

(Figura 8). Após o crescimento, o microrganismo foi semeado no enterokit B. Após a 

análise, observou-se que o resultado foi positivo para E. coli.  
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Figura 8 – Crescimento no meio MacConkey da amostra de boldo. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 
B) Camomila 

Após a incubação, foram visualizadas colônias puntiformes cor de rosa, 

indicando que é um microrganismo fermentador de lactose (Figura 9). Após o 

crescimento, o microrganismo foi semeado no enterokit B. Após a análise, observou-

se que o resultado foi positivo para E. coli. 

Figura 9 – Crescimento no meio MacConkey da amostra de camomila. 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

C) Espinheira santa 

Após a incubação, foram visualizadas colônias puntiformes cor de rosa, 

indicando que é um microrganismo fermentador de lactose (Figura 10) Após o 
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crescimento, o microrganismo foi semeado no enterokit B. Após a análise, observou-

se que o resultado foi positivo para E. coli. 

Figura 10 – Crescimento no meio MacConkey da amostra de espinheira santa. 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.2.3.2  MEIO SALMONELLA SHIGUELLA (SS) 

O meio SS é um meio vermelho-alaranjado, que inibe o crescimento de 

microrganismos Gram-positivos devido à presença de sais de bile, verde brilhante e 

citrato de sódio, da mesma maneira que pode indicar se o microrganismo é lactose 

positiva, produzindo colônias cor de rosa, ou lactose negativa, que produzem colônias 

de coloração transparente. O meio também pode ter colônias de cor preta, formadas 

a partir da produção de H2S (BRASIL, 2004a, 2004b). 

 

A) Boldo 

Após a incubação, foram visualizadas colônias puntiformes com a ponta preta, 

sendo suspeitas de Salmonella spp (Figura 11). Após o crescimento, o microrganismo 

foi semeado no enterokit B. Após a análise, o resultado foi negativo para a presença 

de Salmonella spp. 
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Figura 11 – Crescimento no meio SS da amostra de boldo. 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

B) Camomila 

Após a incubação foram visualizadas colônias puntiformes cor de rosa, 

indicando que é um microrganismo fermentador de lactose, como pode se verificar na 

Figura 12abaixo. Após o crescimento, o microrganismo foi semeado no enterokit B. 

Após a análise, observou-se que o resultado foi positivo para E. coli. 
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Figura 12 – Crescimento no meio SS da amostra de camomila. 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 
C) Espinheira Santa 

Após a incubação foram visualizadas colônias puntiformes cor de rosa, 

indicando que é um microrganismo fermentador de lactose, como pode se verificar na 

Figura 13 abaixo. Após o crescimento, o microrganismo foi semeado no enterokit B. 

Após a análise, observou-se que o resultado foi positivo para E. coli. 

Figura 13 – Crescimento no meio SS da amostra de espinheira santa 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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5.2.3.3  MEIO MANITOL 

O ágar sal manitol é um meio seletivo para Staphylococcus spp, onde a 

quantidade de sal de 7,5% inibe o crescimento da maioria das bactérias. Os 

Staphylococcus patogênicos típicos além de crescer no meio rico em sal, fermentam 

o manitol, produzindo assim colônias com halos amarelos; já os não patogênicos 

típicos não fermentam o manitol, produzindo assim, colônias incolores a vermelhas e 

sem halos amarelos (NEOGEN, 2011). 

 

A) Boldo 

Após a incubação não foi visualizado o crescimento de colônias nas triplicatas 

realizadas, como se pode observar na Figura 14 abaixo. 

Figura 14 – Ausência de crescimento no meio Manitol da amostra de boldo 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

B) Camomila 

Após a incubação foram visualizadas colônias amarelas, indicando que é um 

microrganismo fermentador de manitol e indicativo para Staphylococcus aureus, como 

pode se verificar na imagem abaixo (Figura 15). Após o crescimento, foi realizada a 

prova da catalase, onde se obteve a produção de gás (Figura 18, pag. 35), sendo 

catalase positiva. Por fim foi realizada a prova da DNAse onde o resultado foi negativo 
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(Figura 16), não havendo a formação de halo ao redor da colônia. Após a análise, 

observou-se que o resultado foi negativo para Staphylococcus aureus. O resultado 

negativo para S. aureus na prova da DNAse indica, de acordo com o módulo IV Gram- 

Positivos da Anvisa (BRAGA et al., 2019), que o microrganismo é um Staphylococcus 

sp coagulase negativa, sendo necessários mais testes para identificar qual a espécie 

de Staphylococcus sp. 

 

Figura 15 – Crescimento no meio Manitol da amostra de camomila 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Figura 16 – Prova da DNAse para a amostra de camomila 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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C) Espinheira Santa 

Após a incubação foram visualizadas colônias amarelas, indicando que é um 

microrganismo fermentador de manitol e possivelmente Staphylococcus aureus, como 

pode se verificar na imagem abaixo (Figura 17). Após o crescimento, foi realizado a 

prova da catalase, onde se obteve a produção de gás, sendo catalase positiva (Figura 

18). Por fim foi realizada a prova da DNAse onde o resultado foi positivo, havendo a 

formação de halo ao redor da colônia (Figura 19). Após a análise, observou-se que o 

resultado foi positivo para Staphylococcus aureus. 

Figura 17 – Crescimento no meio Manitol da amostra de espinheira santa 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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Figura 18 – Resultado teste da catalase para amostras de camomila e espinheira santa 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Figura 19 – Prova da DNAse para amostra de espinheira santa 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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5.2.4 COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 

Os resultados da Tabela 4 (pág. 37) são derivados da análise realizada a partir 

de plantas doadas por distribuidora particular, comparados com as análises realizadas 

a partir de plantas compradas no comércio popular de São Paulo. Em ambas as 

pesquisas foram utilizados os mesmos métodos de análise e de identificação para 

cada uma das plantas. 

Em cada trabalho foram utilizadas três plantas, sendo duas da mesma espécie 

e uma diferente. As plantas compradas no comércio popular obtiveram resultados de 

contagem de fungos superiores à especificação da Farmacopeia Brasileira, enquanto 

as plantas doadas pela empresa particular estão dentro dos limites estabelecidos. 

A contagem total de bactérias das plantas de ambas procedências está dentro 

dos limites especificados na Farmacopeia Brasileira para drogas vegetais que 

sofrerão processos extrativos a quente e a frio; no entanto, a camomila comprada na 

Zona Cerealista não está dentro da especificação de preparações de uso oral 

contendo matéria prima de origem vegetal, por ter um limite superior ao indicado pela 

Farmacopeia Brasileira.  

Na pesquisa de bactérias patogênicas, as plantas doadas pela empresa 

particular obtiveram resultados negativos, enquanto todas as plantas obtidas de 

comércio popular obtiveram resultados negativos para Salmonella spp, porém com 

resultados positivos para Escherichia coli, enquanto o Staphylococcus aureus foi 

positivo apenas na espinheira santa. 
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Tabela 4 – Resultados comparativos entre as amostras compradas em bancas do comércio 
popular e aquelas fornecidas por distribuidora particular. 

 
RESULTADOS 

COMPARATIVOS 
  

    

ANÁLISE PLANTA 
RESULTADOS 
Distribuidora1 

RESULTADOS 
Comércio 
Popular 

Contagem total de bactérias 
mesófilas 

BOLDO 
< 1x10¹ UFC/mL 

est 
4x10¹ UFC/mL 

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

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/mL 2,6x104 UFC/mL 

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

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/mL 

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

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/mL _ 

Contagem total de fungos CENTELLA ASIÁTICA 3,7x10³ UFC/mL _ 

Presença de 
Staphylococcus aureus 

CENTELLA ASIÁTICA Ausente _ 

Presença de Escherichia 
coli 

CENTELLA ASIÁTICA Ausente _ 

Presença de Salmonella sp CENTELLA ASIÁTICA Ausente _ 

 

 

 

 

 

                                            
1 Watson, 2019 
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A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que as plantas analisadas 

estão impróprias para o comércio, visto que a quantidade de fungos se apresenta 

acima dos limites estabelecidos para os ensaios. Desta forma, podem causar 

infecções alimentares devido à presença de metabolitos tóxicos que são produzidos 

pelos fungos, as chamadas micotoxinas. A ingestão destas micotoxinas pode afetar a 

saúde humana, dependendo da quantidade e da frequência em que são ingeridas. Em 

casos de efeitos agudos, inclusive, podem resultar em óbito (MAZIERO, BERSOT, 

2010). 

As plantas objeto deste estudo são muito utilizadas na medicina tradicional. O 

boldo normalmente é utilizado como antidispéptico, colagogo e colerético. A 

espinheira santa serve como antiácido e protetor da mucosa estomacal. A camomila 

normalmente é usada internamente como antiespasmódico, ansiolítico e sedativo 

leve, e externamente como anti-inflamatório (BRASIL, 2011). Todas essas amostras 

dos ensaios se mostraram impróprias para o uso, visto que as quantidades de 

Escherichia coli se apresentaram bem acima do valor determinado pela Farmacopeia 

Brasileira. No caso da espinheira santa, além da Escherichia coli foi constatada a 

presença de Staphylococcus aureus.  

Em comparação com os resultados de amostras de plantas doadas por 

empresa particular, concluímos que os processos a que essas amostras foram 

submetidas, como limpeza, esterilização e manuseio adequado do produto, tornaram 

os materiais mais seguros para o consumo, visto que não foi encontrada nenhuma 

bactéria patogênica nas análises realizadas. 
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6 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos no presente trabalho mostram que, de acordo com a 

Farmacopeia Brasileira, nenhuma das plantas utilizadas na análise estão dentro dos 

parâmetros para o consumo, tanto em drogas vegetais que serão submetidas a 

processos extrativos a quente quanto a frio, pois apesar do número de bactérias totais 

estar dentro da especificação de 107 UFC/g do produto na extração por processo a 

quente e 105 UFC/g do produto na extração por processo a frio, o número de fungos 

está acima do limite permitido de 104 UFC/g do produto na extração por processo a 

quente e 103 UFC/g do produto na extração por processo a frio.  

Para a pesquisa de patógenos, o limite máximo de 102 UFC/g de produto no 

processo a quente para E.coli não foi atendido em nenhuma planta, pois todas 

obtiveram o crescimento da bactéria em quantidades superiores à especificada, onde 

realizando o cálculo de acordo com a diluição utilizada e com a instrução normativa 

SDA 62 (BRASIL, 2003), o valor máximo de colônias seria de 10 colônias por placa. 

No processo de extração a frio, as plantas também foram reprovadas, visto que o 

limite, de acordo com a Farmacopeia Brasileira, seria de 101 UFC/g de produto e, 

fazendo o cálculo com a diluição utilizada e de acordo com a instrução normativa SDA 

62, o valor máximo de colônias presentes nas placas seria de 1 colônia por placa.  

Para a pesquisa de Salmonella sp todas as plantas analisadas estão dentro 

dos parâmetros pois obtiveram resultados negativos para a bactéria. 

As plantas utilizadas também não estão dentro dos parâmetros para utilização 

como produtos de uso oral contento matéria prima de origem natural pois, de acordo 

com a Farmacopeia Brasileira, esses produtos devem ter ausência de E. coli e S. 

aureus em 1g do produto e a espinheira santa obteve o crescimento de S. aureus, 

além de E. coli que foi encontrada em todas as plantas analisadas. 

Se levarmos em conta que, via de regra, os ambientes onde esses produtos 

são armazenados podem ser grandes criadouros para fungos e bactérias, estes 

podem ser facilmente trazidos de fora do ambiente da loja, por meio do manuseio com 

as mãos sujas ou mal lavadas e espirros. A contaminação cruzada é facilitada pelo 

fato de que os produtos a granel ficam armazenados sem maiores cuidados, sendo 

retirados diretamente dos recipientes, que via de regra não possuem tampas 
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adequadas, para a embalagem final. Além disso, é comum os recipientes serem 

deixados abertos pelos clientes que tem acesso livre aos produtos, como também 

pelos funcionários que se encarregam da pesagem e venda. Esses aspectos 

contribuem para a contaminação por fungos e bactérias presentes no ar. Portanto, 

este estudo demonstra que a fiscalização de grandes comércios de venda de plantas 

e cereais a granel merecem maior atenção e rigor no interesse da saúde do 

consumidor. 
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