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RESUMO. No Brasil existe um mercado sólido e crescente de produtos à base de plantas medicinais. Além
das tradicionais ervarias, produtos industriais são vendidos livremente em drogarias e supermercados. Es-
te estudo se propõe a realizar uma análise exploratória sobre os produtos à base de plantas comercializa-
dos em drogarias da cidade do Recife - estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil. Em 54 estabelecimen-
tos de duas grandes redes foi realizada coleta de dados com preenchimento de um formulário padroniza-
do, em que foram transcritas as informações do rótulo de cada produto como nome, composição vegetal,
forma farmacêutica e indicações terapêuticas. Estas informações foram organizadas em planilhas e traba-
lhadas estatisticamente, sendo possível avaliar a quantidade de produtos e plantas, formas de uso, proces-
sos tecnológicos utilizados e associações de espécies. Constatou-se que nestes estabelecimentos são comer-
cializados 584 produtos, entre formas sólidas (285), líquidas (266) e semi-sólidas (33), sendo predominante
o uso de baixa tecnologia e formas farmacêuticas simples, com um grande número de associações de espé-
cies vegetais. A maioria desses produtos não atende as recomendações da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) no que diz respeito ao uso de nomenclatura oficial adequada, e é constituída sem base
científica, ficando evidente o descaso das indústrias com as determinações dos órgãos reguladores e a dúvi-
da com relação à qualidade desses produtos.
SUMMARY. “Medicinal plants products traded in Pernambuco - Northeastern Brazil”. In Brazil there is a devel-
oped and growing market of medicinal plant products. Traditional and industrial products are freely traded in
drugstores. This work proposes an analysis of products traded in the city of Recife - Pernambuco State, in North-
eastern Brazil. Data were collected in 54 drugstores using a standardized guide for transcription of name, plant
composition, pharmaceutical form and therapeutic actions. The amounts of products and numbers of plants, users
information, technology and plants mixtures were evaluated. 584 products were traded in these drugstores: 285
in solid forms, 266 in liquid forms and 33 in semi-solid forms, with low degrees of technology, in simple phar-
maceutical forms and a great number being plant mixtures. Most of these products do not follow the National
Agency of Sanitary Vigilance (ANVISA) recommendations in respect to the official nomenclature and scientific
basis for uses.




