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Foi encontrado numa zona que corresponde actualmente a 

território do Irão um esqueleto de um Homo sapiens 

neandarthalensis, com cerca de 60000 anos, junto do qual 

estavam 8 plantas medicinais, algumas delas ainda usadas

actualmente (Ephedra)

Perspectiva histórica



Perspectiva histórica





B - BIOLOGICAL
N – NATURAL PRODUCT
ND – DERIVED FROM A NATURAL PRODUCT  (USUALLY A SEMI-SYNTHETIC MODIFICATION)
S - TOTTALY SYNTHETIC DRUG
S* - MADE BY SYNTHESIS but the pharmacophore is/was FROM a NATURAL PRODUCT
V - VACCINE

SINTESE 



 Século XXI

Cerca de 25% dos medicamentos de prescrição médica obrigatória

contêm constituintes activos derivados de plantas.

A OMS estima que mais de 80% da população mundial se trata, ainda,

com plantas medicinais.

Consumo crescente de medicamentos e produtos à base de 

plantas.

Perspectiva histórica



Situação actual - dimensão do consumo

 Interesse crescente na utilização das Plantas Medicinais

Ineficácia do tratamento de algumas doenças por parte dos

medicamentos convencionais;

Elevado número de efeitos secundários nos fármacos obtidos por

síntese;

Aumento da credibilidade da utilização das plantas medicinais

Aumento da informação sobre os constituintes ativos

estudos farmacológicos, toxicológicos e clínicos

Aumento do controlo de qualidade, desde a planta ao produto final

Cultivo de plantas devidamente identificadas e padronizadas

Legislação adequada a este tipo de produtos



Situação actual - dimensão do consumo

 Biodiversidade
 300 a  500000 espécies

 10 000 substâncias diferentes por cada espécie

 Dois tipos diferentes de metabolismos

 Metabolismo primário: açúcares, lipidos, proteínas, oligo-
elementos, vitaminas aspectos nutricionais

 Metabolismo secundário: terpenos, alcalóides, polifenóis, 
… saponinas…

aspetos terapêuticos e de prevenção



Plantas alimentares



princípio (s)   activo (s)



Fármacos para patologias graves

Taxus

Catharanthus
Papaver



Alimentos
Suplementos

Cosméticos

Dispositivos Médicos
Biocidas

Medicamentos

Produtos Fronteira



Segurança

Foram identificadas quatro causas principais responsáveis por

vários efeitos adversos de medicamentos e produtos à base de

plantas:

Toxicidade associada às plantas utilizadas

Interacções medicamentosas

Populações especiais

Problemas relacionados com a qualidade dos produtos



Segurança - toxicidade associada às plantas utilizadas

Alcalóides

Heterósidos

Saponinas

Lactonas

Aglutininas

Ráfides
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Segurança - toxicidade associada às plantas utilizadas

Ingestão: 

Alcalóides tropânicos: Hiosciamina, 

Escopolamina

Datura ssp. (Solanaceae)

Depressão das secreções,
Midríase, ciclopegia, aumento
da frequência cardíaca,
inibição da motilidade
gástrica, estimulção nervosa,
depressão, coma. FATAL

Trompeteira(s)

D. inoxia

B. mollis

(trompeteira dos anjos)
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Segurança - toxicidade associada às plantas utilizadas

Ingestão: Folhas e semente

Taxus baccata L. (Taxaceae)

Sementes - perturbações neurológicas
minor, problemas gastrointestinais e
sintomas cardiovasculares graves;
Folhas - tentativas de suicídio;
náuseas, vómitos, dor intestinal;
dormência, letargia, coma, cianose e
insuficiência respiratória FATAL

Teixo

Constituinte activo placlitaxel (Taxol) 



Segurança - toxicidade associada às plantas utilizadas

Ingestão: Raíz

Cicuta virosa L. 

Fraqueza, salivação; convulsões por
vezes acompanhadas de apneia.
Doses elevadas - morte por paragem
respiratória FATAL

Cicuta



Segurança - toxicidade associada às plantas utilizadas

Aristolochia sp 

Insuficiência renal, carcinogénico

Utilização proíbida

Aristolochia

Toxicidade - ácido aristolóquico 



Segurança - interacções medicamentosas

Significativamente sub-notificadas e

sub-estimadas:

a maioria dos doentes (70%) não

revela aos profissionais de saúde que

toma produtos à base de plantas;

em muitos países não existe um

sistema de vigilância eficaz;

uma única planta contém na sua

composição uma série de compostos

activos, podendo contribuir de modo

variável para uma possível interacção.

Notificação das interacções 
planta-medicamento

Vá, admita! …esteve 
outra vez a tomar 

produtos com plantas 
às escondidas!



Segurança - interacções medicamentosas

 Tipo de interacção

Interacções Farmacodinâmicas - efeitos em órgãos e sistemas (por ex.

sinergismo ou antagonismo)

Interacções Farmacocinéticas - efeitos no metabolismo (absorção,

distribuição, metabolismo, eliminação)



Segurança - interacções medicamentosas

 Hypericum perforatum L.

Varfarina

Ciclosporina

Contraceptivos orais

Anticonvulsivantes

Digoxina

Teofilina

Triptanos

…



Segurança - interacções medicamentosas

 Varfarina

Allium sativum

Angelica sinensis

Ginkgo biloba

Harpagophytum procumbens

Panax ginseng

Salix spp

Serenoa repens

Vaccinium myrtillus

Zinziber officinale



Segurança - interacções medicamentosas

- Obesidade

- Hipertensão (antihipertensores e diuréticos)

- Distúrbios metabólicos

• Deslipidémias (antiagregantes, anticoagulantes, inibidores 

HMG-CoA red.)

• Hiperglicémia (hipoglicemiantes)

- Perturbações minor do SNC (benzodiazepinas e 

antidepressivos)

Perfil do doente mais exposto a 

interacções com medicamentos 

à base de plantas



Segurança - populações especiais

 Grávidas e mães a amamentar

Falta de informação sobre a utilização de plantas na
gravidez e durante o aleitamento - não é possível fazer
qualquer recomendação.

Atenção: a rotulagem dos produtos muitas vezes não é
explicita ou completa.

 Crianças

“Uma criança não é um adulto em miniatura”
Características fisiológicas diferentes.

 Idosos

Alterações fisiológicas devido ao envelhecimento e consequentemente
alterações farmacocinéticas.

Laxantes à base de sene



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Variabilidade

- as plantas medicinais apresentam elevada variabilidade de

composição;

- constituídas por misturas complexas de compostos;

- os constituintes activos são muitas vezes metabolitos

secundários – presentes em pequenas quantidades;

- presença e concentração dos compostos é influenciada por

múltiplos factores (clima, condições de cultivo, altura da

colheita, condições de armazenamento, etc.).



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Variabilidade

A QUALIDADE de qualquer

produto à base de plantas

começa no campo

CULTIVO

COLHEITA

SECAGEM

ARMAZENAMENTO



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Variabilidade

• Uniformidade das 

características da planta

• Cultivo

– substrato

– duração do dia

– intensidade da luz 

• Colheita

–desenvolvimento da planta 

na altura da colheita

–hora de colheita

• Secagem

–humidade

–temperatura

–ventilação

GACP

PADRONIZAÇÃO



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Variabilidade / Padronização

• Farmacopeias

Especificações

Definição de mínimos de

marcadores químicos



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Contaminação

Metais pesados

Mercúrio - náuseas, vómitos, dor
abdominal, diarreia com sangue

Arsénio - náuseas, vómitos,
distúrbios de pele, gastroenterite
hemorrágica, arritmias cardíacas,
anemia, icterícia, neuropatia
periférica, convulsões e paralisias

Chumbo - vómitos, dano hepático,
dor abdominal, descoordenação,
neuropatia periférica, compromisso
da função mental, convulsões e
coma.



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Contaminação

Pesticidas e herbicidas

GACP

Microbiológica e micotoxinas

Poluição da água de rega
Solo
Condições de secagem
Manipulação
Armazenamento



Segurança - problemas relacionados com a qualidade



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Contaminação

Diário de Notícias

27/05/2011



Substituição

Por uma espécie ou sub-espécie com menor teor de constuintes
activos;

Pela parte errada da planta ou o uso de menor quantidade;

Por um género de uma planta relacionada;

Por um género de uma planta completamente diferente.

Qualidade comprometida

? Segurança ?

Risco para a saúde pública

Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Adulteração



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Adulteração

Illicium religiosum (adulterante de Illicium verum)

Mais de 40 casos de convulsões (crianças)

http://www.emea.eu.int/pdfs/human/hmpc/13721205en.pdf
http://www.emea.eu.int/pdfs/human/hmpc/13721205en.pdf
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/stephanie_saul/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/stephanie_saul/index.html?inline=nyt-per


Segurança - problemas relacionados com a qualidade

Ginseng: 

Korean Ginseng = Asian Ginseng = 
Chinese Ginseng = Panax  = Panax 
ginseng C. A. Meyer

(Red ginseng - se foi aquecido (por 
vapor ou seco ao sol); White ginseng
- ginseng não aquecido) 

American Ginseng = Panax 
quinquefolius L.

 Adulteração

Confusão devido à utilização de nomes vulgares



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

Ginseng: 

Japanese Ginseng = Panax japonicus (Nees.) 
C. A. Mey.

Himalayan Ginseng = Panax pseudoginseng

Dwarf Ginseng = Vietnamese Ginseng = 
Panax vietnamensis

Russian Ginseng = Spiny Ginseng … 
(Eleutherococcus senticosus) 

Prince Ginseng (Pseudostellaria
heterophylla)

Female Ginseng (Angelica sinensis, Aka Dong 

Quai)

 Adulteração

Confusão devido à utilização de nomes vulgares

file:///E:/wiki/Siberian_ginseng


Ginseng:

Indian Ginseng = Ayurvedic Ginseng

(Withania somnifera)

Indian Ginseng(Trichopus zeylanicus)

Brazilian Ginseng = South American

Ginseng (Pfaffia paniculata) 

Peruvian Ginseng = Ginseng of the

Andes(Lepidium meyenii ) (“Maca”)

Wild Red American Ginseng = Wild

Red Desert Ginseng (Rumex

hymenosepalus)
...

Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Adulteração

Confusão devido à utilização de nomes vulgares



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Adulteração

Vários casos de nefrotoxicidade e carcinogenicidade

Utilização de Aristolochia fangchi (Guang fang ji) em vez de

Stephania tetandra (Han fang ji) e de Aristolochia

manshuriensis (Guan mu tong) em vez de Clematis armandii

(Chuan mu tong) ou Akebia quinata (Bai mu tong)

Confusão devido à utilização de nomes vulgares

Aristolochia fangchi Stephania tetrandra



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Adulteração

Vários casos de nefrotoxicidade e carcinogenicidade

Bélgica (desde 1993, 110 casos, 18 com carcinoma, cerca de 1/3 

tiveram de fazer transplantes renais), França (1994, 2 casos) e 

Reino-Unido (4 casos de insuficiência renal, 1 caso de cancro, 

tratamento para eczemas), China (70 casos – 12 mortes)

Confusão devido à utilização de nomes vulgares

Aristolochia fangchi Stephania tetrandra





Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Adulteração



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Adulteração

Aristolochia products



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Adulteração

Adição

Adição de fármacos de síntese às formulações, com o objectivo
de aumentar a eficácia do produto;

Não declarada na rotulagem.

? Segurança ?

Aspirina, betametasona, bromexina, cafeína, clorodiazepóxido,
corticosteróides, diazepam, diclofenac, paracetamol, indometacina,
teofilina…



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Adulteração



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Adulteração



Segurança - problemas relacionados com a qualidade

 Adulteração



Segurança



 Legislação Europeia

Legislação horizontal

(aplicada a todos os alimentos colocados no mercado - requisitos

básicos de segurança e qualidade, natureza dos constituintes, prazo de validade,

condições de armazenamento…)

Legislação vertical

(aplicada a tipos específicos de alimentos, por ex.

géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial,

suplementos alimentares, novos alimentos…)

ALIMENTOS

Enquadramento legal



“Géneros alimentícios que se destinam a

complementar e ou suplementar o regime

alimentar normal e que constituem fontes

concentradas de determinadas substâncias

nutrientes ou outras com efeito nutricional

ou fisiológico, estremes ou combinadas,

comercializadas em forma doseada, tais

como cápsulas, pastilhas, comprimidos, (…)

que se destinam a ser tomados em unidades

medidas de quantidade reduzida.”

Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de Junho

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Enquadramento legal



Artigo 7.º 

Modo de apresentação da rotulagem

“A rotulagem, apresentação e publicidade dos suplementos alimentares

não pode incluir menções que:

a) Atribuam aos mesmos propriedades profilácticas, de tratamento ou

curativas de doenças humanas, nem fazer referência a essas propriedades;

b) Declararem expressa ou implicitamente que um regime alimentar

equilibrado e variado não constitui uma fonte suficiente de nutrimentos em

geral.”

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Enquadramento legal





Medicamentos à base de plantas

LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA

Directiva 65/65/CEE             

Directiva 75/319/CEE

Directiva 92/73/CEE

Directiva 92/74/CEE

Directiva 

2001/83/CE

Regulamento 2303/93           



Directiva 2004/24/CE             

Directiva 2004/27/CE

Regulamento 726/2004

Directiva 

2001/83/CE, 

emendada

REVISÃO DA LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA

Medicamentos à base de plantas

Devem ser lidas em conjunto com a Directiva 2003/63/CE, que estabelece

quais os dados e documentos a incluir no dossier de pedido de AIM 

(todas transpostas pelo Dec-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto)



Dupla definição

Directiva 2001/83/CE, emendada

Decreto-Lei 176/2006

Apresentação

Toda a substância 

apresentada 

como possuindo

propriedades 

curativas ou

preventivas 

relativas a 

doenças em seres 

humanos

Função

Substância que possa ser 

utilizada ou administrada 

em seres humanos com 

vista a estabelecer um 

diagnóstico médico ou a 

restaurar, corrigir ou 

modificar funções 

fisiológicas 

ao exercer uma acção 

farmacológica, 

imunológica ou 

metabólica, ou a 

estabelecer um 

diagnóstico médico

Medicamentos



Planta medicinal – qualquer planta que em um, ou

mais do que um, dos seus órgãos, contém

substâncias que podem ser utilizadas com

finalidade terapêutica ou que são precursores

para a hemissíntese químico-farmacêutica

Medicamentos à base de plantas



Fármaco vegetal é a

parte da planta

medicinal (não

transformada) utilizada

em terapêutica - pode

ser considerado como

substância activa

Medicamentos à base de plantas

Substâncias derivadas de plantas

quaisquer plantas inteiras,

fragmentadas ou cortadas, partes de

plantas, algas, fungos e líquenes não

transformados, secos ou frescos e

alguns exsudados não sujeitos a

tratamento específico, definidas

através da parte da planta utilizada e

da taxonomia botânica, incluindo a

espécie, a variedade, se existir, e o

autor (Dec. Lei 176/2006, alínea ooo) do

nº1 do art. 3º)

Valeriana officinalis L. s.l. Raiz de  Valeriana

Digitalis lanata Ehrh. Folha de Dedaleira

Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich. Raiz de Ipecacuanha



Medicamentos à base de plantas

Preparações de fármacos

vegetais são obtidas

submetendo os fármacos

vegetais a tratamentos

físico-químicos como

extracção, destilação,

expressão, fraccionamento

…

Incluem fármacos

fragmentados ou

pulverizados, tinturas,

extractos, óleos essenciais

…

Preparações à base de plantas,

preparações obtidas submetendo

as substâncias derivadas de

plantas a tratamentos como a

extracção, a destilação, a

expressão, o fraccionamento, a

purificação, a concentração ou a

fermentação, tais como as

substâncias derivadas de plantas

pulverizadas ou em pó, as tinturas,

os extractos, os óleos essenciais,

os sucos espremidos e os

exsudados transformados (Dec. Lei

176/2006, alínea aaa) do nº1 do art. 3º)

http://www.sxkinetics.com/images/Sxk28p1.JPG
http://www.sxkinetics.com/images/Sxk28p1.JPG
http://www.swri.edu/3pubs/brochure/d06/catal/catcvr2.gif
http://www.swri.edu/3pubs/brochure/d06/catal/catcvr2.gif


Medicamentos à base de plantas

Medicamento à base de plantas – qualquer

medicamento que tenha exclusivamente como

substâncias activas uma ou mais substâncias

derivadas de plantas, uma ou mais preparações à

base de plantas ou uma ou mais substâncias

derivadas de plantas em associação com um ou mais

preparações à base de plantas (Dec. Lei 176/2006,

alínea ff) do nº1 do art. 3º)

http://www.urbanext.uiuc.edu/gpe/images_rev/seed-pics.jpg
http://www.urbanext.uiuc.edu/gpe/images_rev/seed-pics.jpg
http://images.google.pt/imgres?imgurl=www.angusm.demon.co.uk/images/roots.gif&imgrefurl=http://www.angusm.demon.co.uk/gallery.html&h=454&w=376&prev=/images?q=roots&start=20&svnum=10&hl=pt-PT&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.pt/imgres?imgurl=www.angusm.demon.co.uk/images/roots.gif&imgrefurl=http://www.angusm.demon.co.uk/gallery.html&h=454&w=376&prev=/images?q=roots&start=20&svnum=10&hl=pt-PT&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.pt/imgres?imgurl=www.frii.com/~dboll/leaves.jpg&imgrefurl=http://www.frii.com/~dboll/&h=450&w=344&prev=/images?q=leaves&svnum=10&hl=pt-PT&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://images.google.pt/imgres?imgurl=www.frii.com/~dboll/leaves.jpg&imgrefurl=http://www.frii.com/~dboll/&h=450&w=344&prev=/images?q=leaves&svnum=10&hl=pt-PT&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.ecologycenter.org/BASIL/jpegs/twigs.jpg
http://www.ecologycenter.org/BASIL/jpegs/twigs.jpg


Nacional

Reconhecimento mútuo

Descentralizado Centralizado (?)

London

Brussels

Enquadramento legal para medicamentos à base de plantas -

procedimentos de Autorização de Introdução no Mercado



Enquadramento legal para medicamentos à base de plantas -

procedimentos de Autorização de Introdução no Mercado











Registo de Utilização Tradicional

Requisitos

de registo como

medicamento de uso

tradicional

5. Que a informação seja
suficiente (que o medicamento
não seja nocivo e que a eficácia
se deduza da utilização)

2. Que se destine a ser
administrado exclusivamente de
acordo com a dosagem e
posologia especificadas

3. Possa ser administrado
por uma das seguintes
vias: oral, externa e/ou
inalatória

4. Que tenha tido utilização
terapêutica ≥ 30 anos
(incluindo ≥ 15 anos no
território da Comunidade)

1. Tenha indicações adequadas
aos MBP e que seja concebido
para ser utilizado sem a
vigilância de um médico

A presença de vitaminas
ou de minerais cuja
segurança esteja
devidamente
comprovada não impede
a aplicação… desde que
a acção … seja
complementar da acção
das subst activasDec-Lei 176/2006, de 30 de Agosto, Art. 141-147



Medicamentos à base de plantas

Informações administrativas: formulário, informações sobre 
os peritos, RCM (Resumo das Características do 
Medicamento)

Parte Farmacêutica: idêntica à de um dossier de pedido de 
AIM “completo”

Dados bibliográficos ou pareceres de peritos que provem 
que o medicamento em questão, ou um medicamento 
correspondente, teve uma utilização terapêutica pelo 
menos durante os 30 anos anteriores (Não necessários 
se existir monografia ou estiver na “lista”)



Medicamentos à base de plantas

S
E
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U
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C
IA

QUALIDADE

MEDICAMENTO

A Fitoterapia deixou de 

se fundamentar apenas 

no uso tradicional 

passando a estar cada 

vez mais apoiada nos 

aspectos da qualidade, 

eficácia e segurança

A qualidade é a base 

da reprodutibilidade da

segurança e da

eficácia nos 

medicamentos à base 

de plantas



extracto

natureza do
solvente

concentração do
solvente

quantidade de 
solvente

altura de 
enchimento

velocidade de
fluxo

pressão 
estática

tamanho do 
lote

método de 
extracção

tempo de
extracção

temperatura de 
extracção

pressão de 
extracção

natureza do
material vegetal

parte 
utilizada

origem do
material vegetal

grau de
processamento

teor de 
água

Complexidade dos fármacos vegetais





European Pharmacopoeia



European Pharmacopoeia



European Pharmacopoeia



ESPECIFICAÇÕES DE FÁRMACOS VEGETAIS

Especificações de um extracto: Monografia sobre o extracto de Ginkgo

Requisitos:

 extracto (acetona 60%) de folhas secas de Ginkgo biloba

 drug to extract ratio (DER) = 35 - 67:1 (média 50:1)

 22 - 27% de flavonóides

 5 - 7% de lactonas terpénicas

(2.8-3.4% ginkgólidos e 2.6-3.2% de bilobalido)

 <5 ppm de ácidos ginkgólicos

Extracto de 

Ginkgo 50:1

Extracto 

2%

Fármaco 

Vegetal Não 

Extraído 

98%

Bilobalido

3%

Gingkólidos

3%
Flavonóides

25%

Extracto não 

especificado

69%



ESPECIFICAÇÕES DE FÁRMACOS VEGETAIS
(Guideline on specifications: Test procedures and Acceptance Criteria… (CPMP/QWP/2020/00 Rev 1))

FÁRMACOS 

VEGETAIS 

(HERBAL DRUGS)

CARACTERÍSTICAS BOTANICAS
VARIABILIDADE BIOLÓGICA/GEOGRÁFICA

• DEFINIÇÃO

• CARACTERÍSTICAS

• IDENTIFICAÇÃO

MACROSCOPIA

MICROSCOPIA

CARACTERÍSTICAS 

FITOQUÍMICAS

• PRINCÍPIOS ACTIVOS CONHECIDOS

• CONSTITUINTES TÓXICOS

• TLC

• REACÇÕES 

QUÍMICAS

IDENTIFICAÇÃO TESTES DOSEAMENTO

• CINZA TOTAL

• CINZA INSOLÚVEL EM HCl 

• ELEMENTOS ESTRANHOS

• MATÉRIA EXTRAÍVEL

• TAMANHO DE PARTÍCULA

• TEOR DE ÁGUA

CONDIÇÕES DE CULTIVO/COLHEITA E 

SECAGEM

TRATAMENTOS PRÉ/PÓS 

COLHEITA

ESTABILIDADE DOS  

CONSTITUINTES

• CONTAMINAÇÃO 

MICROBIANA

• AFLATOXINAS

• METAIS PESADOS ETC.

• PESTICIDAS

• AGENTES DE 

FUMIGAÇÃO



ESPECIFICAÇÕES DAS PREPARAÇÕES DE FÁRMACOS VEGETAIS
(Guideline on specifications: Test procedures and Acceptance Criteria… (CPMP/QWP/2020/00 Rev 1))

PREPARAÇÕES DE 

FÁRMACOS VEGETAIS

(HERBAL DRUG PREPARATIONS)

CARACTERÍSTICAS FITOQUÍMICAS QUALIDADE DOS FÁRMACOS VEGETAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO A PARTIR 

DO FÁRMACO VEGETAL

• ESTADO : SÓLIDO, LÍQUIDO, ETC.

• RATIO HERBAL DRUG / HERBAL 

DRUG PREPARATION OU RATIO

HERBAL DRUG / SOLVENTE DE 

EXTRACÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DOSEAMENTO

CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À 

SEGURANÇA E EFICÁCIA

CONDIÇÕES DE 

SECAGEM

ESTABILIDADE DOS 

CONSTITUINTES

LOTES USADOS NOS ENSAIOS  

PRÉCLÍNICOS / CLÍNICOS

• CONTAMINAÇÃO 

MICROBIANA

• SOLVENTES RESIDUAIS 

NOS EXTRACTOS

• TEOR DE ÁGUA

• AFLATOXINAS

• METAIS PESADOS

• PESTICIDAS

• AGENTES DE FUMIGAÇÃO, 

ETC.

ESTABILIDADE 

MICROBIANA

PERFIL CROMATOGRÁFICO

• HPLC/UV-DIODE-ARRAY

• HPLC/MS

• GC/MS

• TLC-DENSITOMETRIA

DEFINIÇÃO CARACTERÍSTICAS



ESPECIFICAÇÕES DOS MEDICAMENTOS À BASE DE PLANTAS
(Guideline on specifications: Test procedures and Acceptance Criteria… (CPMP/QWP/2020/00 Rev 1))

MEDICAMENTOS À 

BASE DE PLANTAS
(HERBAL MEDICINAL PRODUCTS)

DESCRIÇÃO DAS FORMAS 

FARMACÊUTICAS

QUALIDADE DAS PREPARAÇÕES DE FÁRMACOS VEGETAIS

PROCESSO DE FABRICO

COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DURAS

• DISSOLUÇÃO / DESINTEGRAÇÃO

• DUREZA / FRIABILIDADE

• UNIFORMIDADE DE TEOR DAS FORMAS 

FARMACÊUTICAS

• TEOR DE ÁGUA

• LIMITES DE CONTAMINAÇÃO 

MICROBIANA

IDENTIFICAÇÃO

• PERFIL CROMATOGRÁFICO

DOSEAMENTO

CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À 

SEGURANÇA E EFICÁCIA

ESTABILIDADE DOS PRINCÍPIOS 

ACTIVOS

LOTES USADOS NOS ENSAIOS  

PRÉCLÍNICOS / CLÍNICOS

• EFEITOS DA TEMPERATURA

• SOLVENTES RESIDUAIS

• IMPUREZAS ORGÂNICAS E 

INORGÂNICAS

• LIMITES DE CONTAMINAÇÃO 

MICROBIANA

FORMULAÇÃO / 

EMBALAGEM

ENSAIOS 

ESPECIFÍCOS

LÍQUIDOS ORAIS

• UNIFORMIDADE DE TEOR

• pH.; TEOR DE ÁGUA; GRAVIDADE ESPECÍFICA

• LIMITES DE CONTAMINAÇÃO MICROBIANA : TEORES DE 

CONSERVANTES E ANTI-OXIDANTES

• EXTRAÍVEIS : TEOR DE ÁLCOOL

• DISSOLUÇÃO : DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHOS DE 

PARTÍCULA

• REDISPERSIBILIDADE : TEMPO DE RECONSTITUIÇÃO
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Alegações 

fraudulentas ou 

enganadoras

Registo

Medicamento 

Tradicional

Tradicionalmente usado

sem evidência científica 

de suporte

Medicamento à 

base de plantas 

para ... (tratamento, 

prevenção ...)

Medicamentos novos

doenças graves-

indicações major

indicações medium

indicações minor U
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Hierarquia dos níveis de Evidência / Indicações















Boas Práticas Agrícolas e de Colheita

Boas Práticas de Fabrico

Controlo da Qualidade

Segurança
Novos 

testes bibliografia

Eficácia

Novos 

ensaios bibliografia Uso tradicional

Informação; rotulagem; publicidade

Relatório perito

bibliografia

novos testes

Farmacovigilância

Nos registos 

podem ser 

substituídas por 

monografia ou 

inclusão na lista

novos uso bem estabelecido tradicionais

AIM Registo

Idênticas para 

AIMs e registos

Aplica-se a 

registos e AIMs





Nevoeiro “legal”

Completo?

Tradicional?

Uso bem-estabelecido? Suplemento?

Fraudulento?

88



Medicamentos / Suplementos

Suplementos Alimentares

Dir 2002/46/CE

... Destinam-se a ...
complementar o regime
alimentar normal ... com
nutrientes ou outras 
substâncias com efeito
nutricional ou fisiológico

Med. à Base de Plantas

Dir 2001/83/CE

... Apresentada ... como tendo
propriedades curativas ou 
preventivas relativas a 
doenças ... usadas ou 
administradas ... com vista 
a ... restaurar, corrigir ou 
modificar funções 
fisiológicas ao exercer uma
acção farmacológica,
imunológica ou metabólica







Segurança

Apesar de “naturais” as plantas medicinais não são desprovidas de

toxicidade

Natural  Seguro

Longa tradição de utilização  Seguro

Planta

Extracto Medicamento

Planta  Extracto  Medicamento

Produtos com a mesma planta  Idênticos



 Consumidores têm o

direito de saber

 O produto é

seguro?

 O produto é eficaz?

 Contém o que diz

na rotulagem?

 Tem qualidade?



Segurança -

 Adulteração



Segurança -

 Adulteração



MEDICAMENTOS TRADICIONAIS À BASE DE PLANTAS

Benefícios

- Produtos com utilização medicinal classificados como 

medicamentos

- Controlo das indicações (rotulagem)

- Controlo do mercado

- Aplicação das GMP; obediência a padrões de qualidade 

(Eur. Pharm.)

- Controlo da segurança

- Farmacovigilância

Medicamentos à base de plantas



Regula e supervisiona os 

sectores :

- Medicamentos; 

- Dispositivos médicos; 

- Produtos cosméticos  e     

de Higiene corporal.



Medicamentos à base de plantas - Segurança



Objectivos da legislação :

- Protecção da saúde pública.

- Possibilidade de escolha de produtos 

seguros, de qualidade garantida.

Medicamentos à base de plantas





www.infarmed.pt

http://m.infarmed.pt

https://twitter.com/INFARMED_IP

http://www.linkedin.com/company/infarmed

Consulte também:

http://www.infarmed.pt/
http://m.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/SIGA_NOS
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/SIGA_NOS
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/SIGA_NOS
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/SIGA_NOS
https://twitter.com/INFARMED_IP
http://www.linkedin.com/company/infarmed

