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RESUMO 

O medicamento fitoterápico é o obtido por processos tecnologicamente 
adequados, empregando-se exclusivamente matérias primas vegetais, com 
finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, deve-se 
conhecer sua eficácia e os riscos de seu uso, além da reprodutibilidade e 
constância de sua qualidade De acordo com sua aplicação, a camomila 
(Matricaria recutita L.) que é uma planta muito utilizada tanto de forma empírica 
na medicina tradicional, como na forma de medicamento fitoterápico, através da 
extração de flavonoides e óleo essencial presentes nos capítulos florais, 
responsáveis por suas propriedades terapêuticas. Para a formulação do extrato 
aquoso de Camomila Será pesado 10g de folha seca da planta, macerada e 
diluída para obter a concentração de 0,1 g/mL, e será feito diluições seriadas de 
½ do tipo piloto, contendo concentrações de 100 µg/mL; 50 µg/mL; 25 µg/mL; 
12,5. Em todas as concentrações utilizadas da substancia teste não foi 
observado mortalidade, sendo possível classificar a substância toxicidade aguda 
relativamente baixa. 

Palavras-chave: Medicamentos fitoterápicos. Camomila. Toxicidade. 

ABSTRACT 

The herbal medicine is obtained by technologically appropriate processes, using 
only plant raw materials, for prophylactic, curative, palliative or diagnostic 
purposes, should be known its effectiveness and the risks of its use, in addition 
to reproducibility and constancy. According to its application, chamomile 
(Matricaria recutita L.), which is a plant widely used both empirically in traditional 
medicine and as a herbal medicine through the extraction of flavonoids and 
essential oil present in the floral chapters. , responsible for its therapeutic 
properties. For the formulation of Chamomile aqueous extract It will be weighed 
10g of dry, macerated and diluted plant leaf to obtain a concentration of 0.1 g / 
mL, and will be made pilot serial dilutions of ½ containing 100 µg / mL 
concentrations. ; 50 µg / ml; 25 µg / ml; 12.5. Mortality was not observed at all 
concentrations of the test substance and relatively low acute toxicity could be 
classified. 
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INTRODUÇÃO  

A camomila é a nomenclatura popular para a sinonímia Chamomilla 
recutita (L.) Rauschert e Matricaria chamomilla L, é uma planta muito utilizada 
tanto de forma empírica na medicina tradicional, como na forma de medicamento 
fitoterápico, através da extração de flavonoides e óleo volátil presentes nos 
capítulos florais, responsáveis por suas propriedades terapêuticas, com 
destaque para a ação ansiolítica. O medicamento fitoterápico é o obtido por 
processos tecnologicamente adequados, empregando-se exclusivamente 
matérias primas vegetais, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para 
fins de diagnóstico, deve-se conhecer sua eficácia e os riscos de seu uso, além 
da reprodutibilidade e constância de sua qualidade (BRASIL, 2010). 

Os fitoterápicos são utilizados de diferentes formas em diversas culturas 
humanas. De acordo com sua aplicação, a camomila (Matricaria recutita L.) que 
é uma planta muito utilizada tanto de forma empírica na medicina tradicional, 
como na forma de medicamento fitoterápico, através da extração de flavonoides 
e óleo essencial presentes nos capítulos florais, responsáveis por suas 
propriedades terapêuticas, com destaque para a ação ansiolítica, muito 
procurada por mulheres durante a gravidez (BRASIL, 2015). 

A artemia salina é uma espécie de microcrustáceo da ordem Anostraca, 
utilizada nesse trabalho como bioindicador de toxicidade. Esta espécie é 
utilizada em testes de citotoxicidades devido a sua capacidade de formar cistos 
dormentes, fornecendo desse modo material biológico que pode ser 
armazenados durante longos períodos de tempo sem perda de viabilidade e sem 
necessidades de se manterem culturas continuas de organismos-testes. É uma 
espécie de fácil manipulação em laboratório e baixo custo econômico. (RABÊLO, 
2010). Diante disso, o objetivo do trabalho foi analisar a toxicidade do extrato de 
camomila (Matricaria recutita L.) em diferentes concentrações frente ao teste de 
toxicidade com Artemia salina. 

 
METODOLOGIA 

Para a formulação do extrato aquoso de Camomila foi utilizado sachês 
com as partes da planta seca. Foi pesado 10g de folha seca da planta, macerada 
e diluída para obter a concentração de 0,1 g/mL, e foi feito diluições seriadas de 
½ do tipo piloto, contendo concentrações de 100 µg/mL; 50 µg/mL; 25 µg/mL; 
12,5 µg/mL de solução extrativa aquosa. 

A avaliação da toxidade frente à Artemia salina foi executada segundo a 
metodologia proposta por McLaughlin (1991) e adaptada para realização de 
experimentos do tipo piloto, onde forao preparadas soluções contendo água 
mineral na proporção 1:1 e misturada com sal marinho na concentração de 36g/L 
para a produção da água do mar artificial. 

Para a incubação de ovos, foi utilizado 50mg de ovos Artemia salina 
devidamente pesada e mesclada a 100 mL de água artificial em presença 
constante de luz fluorescente de 60W, durante 48 horas até a eclosão das larvas 
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sobre temperatura ambiente. Após esse processo, foi adicionado em tubos de 
ensaio 1mL de cada concentração contendo: 100 µg/mL; 50 µg/mL; 25 µg/mL; 
12,5 µg/mL em triplicata, integradas com 10 nauplios de artemias em cada 
solução. 

Como controle negativo foi utilizado a água artificial, e como controle 
positivo foi empregado dicromato de potássio 0,1%. Após a exposição por 24 
horas em soluções foi realizado a contagem e a caracterização do percentual de 
organismos mortos e a taxa de sobrevivência por concentração. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em todas as concentrações testadas da amostra foi possível observar pouca ou 
quase nenhuma mortalidade igual ao controle negativo (solução salina), já no 
controle positivo foi possível perceber a mortalidade de 100% das Artemias. O 
dicromato de potássio usado como controle positivo é descrito na literatura como 
agente oxidante por isso é usado em testes de letalidade para comparação com 
outras substâncias. Diante dos resultados observados a substância teste não 
mostrou sinais de toxicidade nas concentrações testadas. Pode-se perceber que 
o uso de extratos de camomila é seguro em baixas concentrações podendo 
auxiliar no tratamento de sintomas de ansiedade e depressão como relata Lima; 
Lima Filho; Oliveira (2019).  

CONCLUSÃO 

Conclui-se que para testes iniciais de toxicidade de extratos da camomila 
(Matricaria recutita L.) não foi possível observar toxicidade nas concentrações 
testadas. 
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