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As plantas medicinais são utilizadas como medicamentos para ajudar na cura ou prevenção de 
doenças. Elas são usadas por grande parte da população como terapia alternativa, trazendo 
inúmeros benefícios para os doentes. Na fitoterapia, uma das plantas comumente utilizada 
como fármaco, é a Mikania glomerata Sprengel que pertence à família Asteraceae, sendo 
conhecida popularmente pelo nome de guaco. Como objetivo desse trabalho foi avaliar 
rótulos de fitoterápicos á base M. glomerata, de acordo com a RDC nº 71/09. Essa pesquisa é 
de natureza quantitativa e qualitativa, de caráter exploratório descritivo e do tipo 
observacional. Para o presente estudo foram coletadas oito amostras de rótulos de 
fitoterápicos á base de M. glomerata, na formulação de xaropes de diferentes laboratórios em 
três farmácias do Município de Muritiba - BA. Foi avaliado segundo os dados presentes na 
RDC no 71/09 da ANVISA, que normatiza os seguintes itens: nome comercial, nomenclatura 
botânica, gênero, espécie, conteúdo, logomarca da organização, nome do fabricante, endereço 
completo do fabricante, número de registro no Ministério da Saúde, CNPJ da empresa, 
fabricação, data de vencimento, dentre outros. Esses dados foram tabulados por estatística 
descritiva com a distribuição de frequência relativa. Os dados foram representados em tabelas 
em planilha do Programa Microsoft Office Excel 2010. Verificou-se que todos os 
medicamentos analisados estão de acordo com o que padroniza a RDC 71/09, sendo todos 
aprovados. Portanto é de suma importância que os rótulos dos produtos fitoterápicos sigam as 
normas da RDC no 71/09, para a promoção do uso racional de medicamentos. Caso não 
houvesse regulamentação, as indústrias farmacêuticas colocariam nos rótulos somente os 
pontos positivos dos produtos.  
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