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Tamarindus indica L. (Leguminosae) tem origem Africana e desenvolve-se naturalmente em 

regiões tropicais e subtropicais. O fruto possui componentes bioativos importantes que auxiliam 

no combate contra doenças, também possuem características tecnológicas e nutricionais 

importantes para a indústria de alimentos. O consumo dos frutos de T. indica L., na forma de 

xarope, extrato, balas, cápsulas e geleias é uma prática pouco frequente, provavelmente pela 

carência de informações de suas riquezas nutricionais. Entretanto, na medicina popular esses 

frutos são comumente usados como laxativo, no combate a infecções estomacais, inflamações 

no fígado e vesícula biliar. Esta espécie vem sendo utilizada como base para a fabricação de 

medicamentos fitoterápicos. Muitas bulas e embalagens de medicamentos fitoterápicos 

precisam ser analisadas, pois não têm informações exigidas pela legislação vigente e podem ser 

prejudiciais ao consumidor.  As bulas devem esclarecer e informar aos pacientes e profissionais 

da saúde, sobre seus benefícios e seus riscos com intuito de promover o uso racional de 

medicamentos. O objetivo geral desse trabalho, será analisar as conformidades das bulas e 

rótulos de fitoterápicos á base de T. indica L., se estão de acordo com as exigências da legislação 

brasileira vigente. Será realizado um levantamento dos fitoterápicos a base de T. indica nas 

farmácias do centro comercial de Santo Antônio de Jesus – BA. Os medicamentos adquiridos 

serão analisados de acordo com as RDC’s 110/97, 140/03, 48/04, 95/08, 47/09 da ANVISA, 

que institui roteiro de texto, regras e padronização das bulas dos medicamentos fitoterápicos. 

Os dados serão tabulados e calculados os valores percentuais no programa Microsoft Office 

Excel versão 2010. Espera-se com esta pesquisa servir de alerta para os profissionais 

farmacêuticos, para que estes dêem mais atenção aos consumidores com relação à observação 

e a utilização das bulas e rótulos dos medicamentos fitoterápicos. 
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