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Efeito da adição de edulcorantes naturais e 
sintéticos em fitoterápicos

Effect of the addition of natural and synthetic sweeteners in herbal

Resumo
A adesão dos indivíduos a alguns fitoterápicos é prejudicada pelo sabor, caracterizado pela composição química, ou mesmo 
por sua forma de preparo, o que leva tradicionalmente à adição de edulcorantes naturais e/ou sintéticos para tornar os mesmos 
mais toleráveis. Diante disso, foi pesquisado o efeito da adição dos edulcorantes naturais e sintéticos sobre as plantas Camellia 
sinensis, Matricaria recutita e Mentha piperita. A literatura, de forma geral, relata que a adição de edulcorantes não altera a 
estrutura química desses fitoterápicos, porém pode alterar a farmacocinética. 

Palavras-chave: edulcorantes, fitoterápico, Camellia sinensis, Matricaria recutita, Mentha piperita.

Abstract
The adhesion of individuals to some herbals is impaired by flavor, which is characterized by chemical composition, or by their 
form of preparation, which traditionally impels the addition of natural and/or synthetic sweeteners to make them more bearable. 
Therefore, we studied the effect of the addition of natural and synthetic sweeteners on the Camellia sinensis, Mentha piperita 
and Matricaria recutita. The literature generally reports that the addition of sweeteners does not alter the chemical structure of 
these herbal medicines, but it may alter the pharmacokinetics.

Keywords: sweeteners, herbal, Camellia sinensis, Matricaria recutita, Mentha piperita.
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Efeito da adição de edulcorantes naturais e sintéticos em fitoterápicos

O
aproximadamente 600 anos atrás, a sacarose ou 
açúcar branco tem sido o adoçante de uso geral1. A 
história do surgimento e a trajetória de propagação 
do açúcar refinado revelam que a sociedade 
tornou-se dependente das diversas aplicabilidades 
do açúcar, por ser um produto versátil e de baixo 
custo comercial, embora seu uso abusivo ou 
mesmo inadequado possa interagir com compostos 
químicos, formando novas moléculas que 
produzem efeito deletério ao organismo humano 
ou inibindo a ação dos compostos químicos2,3.

O uso de adoçantes naturais ou artificiais em 
alimentos e também em medicamentos tem o 
intuito não só de realçar o sabor, mas também 
de agir como agente antioxidante, conservante 
e umectante e de aumentar a viscosidade do 
produto2.

E considerando que a alimentação não é 
apenas um fenômeno biológico, mas também 
sofre influência de aspectos sociais, culturais 
e emocionais, o uso de adoçantes naturais ou 
artificiais em infusões ou mesmo na preparação 
de fitoterápicos tem se tornado rotineiro, visto 
que muitos destes fitoterápicos possuem sabor 
adstringente ou amargo, dificultando a adesão ao 
tratamento com tais ervas.

A amargura é um importante atributo sensorial de 
vários fitoterápicos ricos em compostos fenólicos, 
taninos, ácidos orgânicos e princípios amargos 
(cinarina, cnicina, entre outros). Conhecidos por 

Os açúcares são um grupo de substâncias 
com sabor adocicado amplamente presentes 
em alimentos em geral. A sacarose industrial 
e comercial é o produto da extração de duas 
principais culturas: a cana-de-açúcar e a beterraba. 
Portanto, os alimentos podem conter sacarose de 
origem natural ou adicionada2. Já os adoçantes 
podem ser classificados como naturais (sacarose) 
ou artificiais, dependendo de sua procedência, 
e também em calóricos e não calóricos, como: 
ciclamato, sacarina, sucralose, aspartame, xilitol, 
sorbitol, manitol, lactose entre outros1,4.

seu sabor amargo, estes compostos são reportados 
como sendo muito importantes para a saúde como 
compostos quimiopreventivos5.

Dependendo da natureza do fitoterápico, a 
administração via oral dos extratos é prejudicada 
pela mudança no sabor ou mesmo devido a sua 
forma de preparo. Desta forma, para facilitar o 
consumo desses fitoterápicos, tradicionalmente 
se popularizou adicionar adoçantes naturais ou 
artificiais, o que proporciona à preparação dulçor, 
facilitando a adesão ao fitoterápico. No entanto, a 
ingestão simultânea de fitoterápicos e adoçantes 
pode resultar em interferência na farmacocinética 
do fitoterápico, sendo representada por variações 
na biodisponibilidade e meia-vida dos princípios 
ativos envolvidos3.

O objetivo geral deste estudo foi buscar 
informações referentes ao efeito da adição de 
edulcorantes naturais e sintéticos nos fitoterápicos. 
Para atingir este propósito, realizou-se uma 
uma enquete virtual dos chás e/ou infusões 
mais consumidas, e, quando consumidos, se 
são adicionados ou não de edulcorantes. Além 
disso, foi pesquisada a relação dos componentes 
químicos presentes nos chás mencionados na 
enquete com a adição de edulcorantes. 

Metodologia

Para organização do estudo, o trabalho foi 
realizado em duas partes (figura 1). Primeiramente, 
foi realizado um levantamento em rede social, 
entre os dias 16 e 28 de junho de 2014, sobre as 
plantas mais consumidas pelas pessoas, podendo 
apresentar-se de diferentes formas farmacêuticas, 
como infusão, pó, droga vegetal, xarope, gomas, 
substância isolada. A enquete foi baseada em 
duas questões: a) Qual a planta medicinal que 
mais utiliza e que forma farmacêutica (infusão, 
comprimido, pó, cápsula)?; b) Adoça a infusão? 
Com o quê? 

A partir dos dados obtidos na enquete, foram 
selecionadas as três plantas mais citadas para 
realizar a revisão de literatura, sendo os estudos 
discutidos ao longo do texto.

O estudo, então, se fundamentou em uma 
revisão na literatura, onde foram incluídos estudos 
publicados a partir do ano 1995, nas línguas 

O sabor doce é um desejo inato dos seres 
humanos, e durante muito tempo o mel foi o 
principal alimento que proporcionava esse sabor. 
Porém, desde que foi refinada pela primeira vez, 

Introdução
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inglesa e portuguesa. Na busca do referencial 
teórico, a seleção dos dados foi fundamentada em 

Figura 1. Fluxograma da metodologia.

Figura 2. Plantas utilizadas em infusão citadas na enquete em rede social.

 Resultados

A enquete na rede social foi respondida por 
60 pessoas, e ao todo foram citadas 17 plantas 
medicinais, sendo as três plantas mais citadas: 

Camellia sinensis (23,33% - 14 pessoas), 
Matricaria recutita (21,66% - 13 pessoas) e 
Mentha piperita (10% - 6 pessoas), embora 
outras plantas tenham sido citadas, conforme 
demonstrado na figura 2.

informações obtidas de relatos de casos, bem como 
de estudos in vivo e in vitro e artigos de revisão. 

Enquete em rede social 

Qual a planta medicinal que mais utiliza e que forma farmacêutica (infusão,
comprimido, pó, cápsula)?;

Adoça a infusão? Com o que?

Seleção das 3 plantas mais citadas
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Além disso, das 60 pessoas que responderam 
a enquete, 49 pessoas (81,6%) não adoçam a 
infusão com nenhum tipo de edulcorante, porém 

11 pessoas (18,4%) adoçam a infusão. Dentre 
estas, sete com açúcar e quatro com adoçante a 
base de sacarina e ciclamato (figura 3).

Figura 3. Percentual de indivíduos que relataram adoçar infusões com açúcar ou adoçante.

Uso popular da adição de edulcorantes 
artificiais/naturais em fitoterápicos

Não é possível afirmar, com exatidão, onde 
e quando a cana-de-açúcar surgiu, porém são 
admitidas duas hipóteses distintas, na Polinésia 
e na Nova Guiné, mas é de consenso que a 
forma mais popular de consumo humano, na 
Antiguidade, era a mastigação dos colmos para 
sorver o caldo doce, rico em sacarose6.

A sacarose é o açúcar mais consumido pelos 
indivíduos, porém atualmente a procura por 
substitutos do açúcar, motivada pela tentativa 
científica e comercial de alterar o curso de doenças 
como diabetes e obesidade, ampliou as opções de 
produtos que possuem um poder de adoçar sem 
conter calorias: os edulcorantes artificiais6. 

Para Lemps7, a utilização do açúcar como 
adoçante no século XVI está associada com a 
chegada de três novas bebidas: o chocolate, o café 
e o chá, demonstrando que o consumo de açúcar 
em chás faz parte do hábito desde antigamente.

Dos cinco sentidos, somente o olfato e o 
paladar têm uma natureza puramente química, ou 
seja, conseguem detectar as moléculas químicas 
presentes no ar e nos alimentos, respectivamente8.

O receptor sensorial do paladar é a papila 
gustativa, cujas células sensoriais percebem os 

quatro sabores primários, os quais são chamados 
sensações gustativas primárias: amargo, azedo 
ou ácido, salgado e doce9. Acredita-se que 
todas as papilas gustativas possuam algum grau 
(maior ou menor) de sensibilidade para cada uma 
das sensações gustativas primárias, não sendo 
responsáveis, exclusivamente, por um único 
estímulo9.

O fato de as sensações gerais serem agradáveis, 
repulsivas ou algo entre uma coisa e outra vai 
depender de diferenças fisiológicas individuais, 
de experiências anteriores e de hábitos culturais8.

Para que se possa sentir o gosto de uma 
substância, ela deve primeiramente ser dissolvida 
no líquido bucal e difundida através do poro 
gustativo. Portanto, substâncias altamente solúveis 
e difusíveis, como sais ou açúcares, que têm 
moléculas pequenas, geralmente fornecem graus 
gustativos mais altos do que substâncias pouco 
solúveis e difusíveis, como proteínas e outras que 
possuam moléculas maiores8.

Uma das hipóteses sobre a evolução do homem 
sugere que uma especial predisposição fisiológica 
para o sabor doce foi uma resposta evolutiva que 
nos ajudou a encontrar e identificar alimentos 
seguros e nutritivos, tornando o sabor doce singular 
e diferente de qualquer outro, com uma aceitação 
muito mais universal que outros sabores6.

ADOÇA A INFUSÃO?
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Na natureza, os alimentos bons, como frutas 
maduras, têm gosto doce, enquanto que o sabor 
amargo é associado a substâncias venenosas, 
presente em muitas plantas como as que contêm 
alcaloides. A família dos alcaloides, nas estruturas 
químicas das plantas, inclui a morfina, a estricnina, 
a nicotina e a cafeína8.

As práticas relacionadas ao uso popular de 
plantas medicinais têm acompanhado a evolução 
do homem através dos tempos. As civilizações 
primitivas se aperceberam cedo de plantas 
dotadas de maior ou menor toxicidade, que, ao 
serem usadas no combate a doenças, revelaram 
empiricamente o seu potencial curativo10. 

O sabor amargo característico de algumas 
plantas se deve a um grupo de substâncias e 
compostos sem semelhança química entre si, 
como lactonas sesquiterpênicas, flavonoides, 
glicosídeos, saponinas e alcaloides11,12. Após a 
percepção do sabor amargo pelos receptores das 
papilas gustativas há a transdução deste sabor, 
preparando o organismo para os processos de 
digestão, estimulando as secreções salivares, 
gástricas, pancreáticas e intestinais13. Além 
disso, a literatura tem descrito que plantas com 
princípios amargos podem ter relação com a 
ativação da enzima glutationa-S-transferase, 
enzima envolvida na detoxificação hepática14. De 
acordo com a fitoterapia Ayurveda, a “ciência da 
vida” ou medicina indiana, o sabor de uma planta 
é indicativo de suas propriedades; sendo assim, o 
sabor amargo da planta confere à mesma uma ação 
anti-inflamatória e desintoxificante15.

Segundo Añez16, as comunidades usavam 
açúcar ou adoçantes em plantas com sabor 
amargo, porém, por mais que se adicionasse, 
eles percebiam que a adição de edulcorantes não 
retirava o amargor da planta. E, para facilitar 
a adesão desses fitoterápicos, a indústria e a 
população comumente acrescentam edulcorantes 
naturais ou artificiais para adoçar, deixando o 
fitoterápico mais tolerável, porém isso pode 
interferir na sua farmacocinética3.

Fitoterápicos: Camellia sinensis, 
Matricaria recutita e Mentha piperita

O chá é considerado a segunda bebida mais 
consumida no mundo, com consumo inferior 

somente ao da água17. Historicamente, o consumo 
de chá no Brasil está relacionado a práticas 
curativas, tendo suas origens principais nas 
culturas indígenas, negras e europeias10. 

As infusões mais consumidas no mundo são 
aquelas obtidas da espécie Camellia sinensis 
(chás verde e preto). No Brasil, no entanto, as 
infusões de maior importância são aquelas obtidas 
de mate e as chamadas infusões de ervas frescas, 
com destaque para camomila, erva-cidreira, erva-
doce e hortelã18. Segundo Jigisha19, as formas 
de consumo variam entre os países, sendo o chá 
em alguns casos consumido puro, em outros, 
com açúcar, mel ou leite, ou, ainda, com limão, 
o que pode estar relacionado à cultura de cada 
comunidade.

A espécie Camellia sinensis é consumida de 
quatro formas: chá branco, chá verde, chá preto e 
oolong. O chá branco é feito de folhas de chá muito 
jovens ou botões; o chá verde é feito de folhas não 
fermentadas maduras; oolong é um chá de folhas 
parcialmente fermentadas; e o chá preto, feito a 
partir de folhas completamente fermentadas19,20. 
Entre os benefícios do chá verde para a saúde 
que têm sido estudados, destacam-se: como 
antioxidante, anti-inflamatório, anticarcinogênico, 
na saúde cardiovascular, na saúde oral e como 
antimicrobiano19-21. O chá verde contém uma série 
de polifenóis, chamados catequinas, que pertencem 
ao grupo dos flavonoides, e são estas catequinas 
que possuem efeitos biológicos importantes22. A 
cor, o sabor e o aroma do chá verde estão direta 
ou indiretamente associados às catequinas23; 
portanto, são os principais compostos que definem 
a qualidade do chá verde. O sabor adstringente e 
amargo do chá verde é devido principalmente a 
esses polifenóis24.

A parte da Matricaria recutita (camomila) – 
outra espécie citada na enquete realizada neste 
trabalho – utilizada para fins terapêuticos são os 
capítulos florais, que possuem como principais 
constituintes o óleo essencial, flavonoides, 
cumarinas, colinas, aminoácidos, ácidos graxos, 
terpenos, mucilagens, sais minerais e ácidos 
orgânicos25-27. Os flavonoides presentes na 
Matricaria recutita correspondem a 2,4%, o que 
confere a esta planta um sabor apenas levemente 
amargo, o que difere bastante do chá verde28.
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Dentre as atividades biológicas mais importantes 
desempenhadas pela Matricaria recutita, 
destacam-se as atividades anti-inflamatória, 
carminativa, antialérgica, antiespasmódica 
e antibacteriana 25-27,29,30.  Alguns estudos 
demonstraram que os óleos essenciais contidos 
na camomila podem inibir enzimas do citocromo 
P450, por isso ela possui uma relação negativa 
com a detoxificação28,31.

A Mentha piperita (hortelã) tem uma longa 
história de uso para saúde, tanto em preparações 
medicinais como em agentes flavorizantes28. 
A planta contém elevada concentração de óleo 
essencial, cerca de 1,2% -1,5%, que apresenta 
ingredientes ativos tais como mentol, mentona 
e acetato de mentila. Existem também outros 
ingredientes ativos encontrados no Mentha 
piperita, tais como os flavonoides, polifenóis 
polimerizados, carotenos, tocoferóis, saponina 
e colina. É utilizada no tratamento de alterações 
no trato gastrointestinal, dispepsia, como agente 
antibacteriano e antiespasmódico. Além disso, 
o óleo essencial é útil para a fadiga mental e 
depressão e melhora a concentração28,32,33. A 
infusão das folhas de Mentha piperita possui 
um sabor levemente amargo, porém refrescante, 
devido à presença de óleos essenciais como 
menthol28.

Interação química de edulcorantes 
artificiais/naturais e fitoterápicos

O chá é geralmente consumido com açúcar, 
o adoçante mais comum, de alto valor calórico, 
rico em glicose. Alguns adoçantes artificiais são 
utilizados como alternativa em substituição ao 
açúcar, possuindo baixo valor calórico, mas com 
alto poder de adoçar. 

Dentre as três plantas mais citadas na enquete, 
observou-se que apenas a C. sinensis possui um 
sabor amargo real, devido à presença em grande 
quantidade de catequinas, o que pode justificar o 
baixo percentual de pessoas que adicionam algum 
tipo de edulcorante na infusão. Empiricamente, 
sabe-se que as pessoas utilizam edulcorantes 
naturais ou sintéticos para melhorar o sabor das 
infusões, considerando que o sabor doce tem 

melhor aceitação que outros sabores.
Corroborando o presente trabalho, Lamari 

et al.34 demonstraram, em seu estudo, que os 
fitoterápicos são principalmente consumidos 
na forma de infusão. Nesse trabalho, também 
foi constatado que aproximadamente 72% das 
pessoas entrevistadas utilizam mel ou açúcar no 
preparo dos chás para mascarar e/ou suavizar o 
sabor amargo da bebida, o que difere dos nossos 
resultados. Simões et al.35 advertem que o uso 
de substâncias como o mel ou açúcar, devido à 
alteração das propriedades terapêuticas, pode 
acarretar em perda do princípio ativo, por interação 
molecular, além do surgimento de doenças, como 
obesidade e diabetes quando adicionadas em altas 
quantidades.

Biyik e Trapamaz21 demonstraram o efeito 
de adoçantes, como açúcar branco (sacarose), 
glicose, frutose, maltose, lactose, acessulfame, 
sacarina e aspartame em extratos de chá preto. A 
sacarose quela o mineral manganês (Mn), porém 
preserva o ferro (Fe). Quando glicose e frutose, 
(que são componentes do açúcar branco, maltose 
e lactose foram adicionados separadamente ao 
chá, o mineral Fe foi quelado, enquanto os outros 
não sofreram alteração. Já os adoçantes artificiais 
não tiveram nenhum efeito no extrato de chá preto 
quando adicionados. 

Além disso, o estudo demonstrou que, quando 
adicionado açúcar branco ao extrato de chá preto, 
o radical semiquinona, presente no extrato, pode 
ser convertido em outras espécies reativas de 
oxigênio (EROs) pela remoção do hidrogênio do 
anel fenólico, presente na estrutura química do 
chá preto, produzindo íons quinônicos, ativando 
o princípio ativo do extrato e, consequentemente, 
promovendo um sabor mais amargo21. Isso não 
ocorre com a adição de edulcorantes artificiais, que 
fornece íons hidrogênio para o anel fenólico, não 
formando o radical semiquinona, logo o sabor do 
chá é mais tolerável. Esse trabalho concluiu que, 
para aumentar o efeito antioxidante do chá preto, 
o ideal é consumi-lo sem açúcar ou com o mínimo 
possível de açúcar branco; embora os adoçantes 
artificiais não tenham demonstrado nenhum efeito, 
seu uso deve ser cauteloso e moderado21, uma vez 
que por serem aditivos químicos, podem estar 
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associados a uma série de disfunções orgânicas, 
como perda de controle do apetite, ganho de peso, 
alterações em sistema nervoso central e danos 
oxidativos36,37. 

Edulcorantes naturais e sintéticos podem 
apresentar diferentes propriedades termoquímicas 
intrínsecas. Um estudo recente mostrou que o 
aspartame, como adoçante artificial, e a glicose, 
como edulcorante natural, exibem afinidade iônica 
diferente, sendo que alguns adoçantes podem 
promover alterações nas estruturas químicas dos 
extratos38.

 Outros estudos têm demonstrado que a adição 
de açúcar pode melhorar a solubilidade das 
catequinas presentes no chá verde, aumentando a 
biodisponibilidade das mesmas39,40. Shim et al.41 
demonstraram, ainda, que a adição de adoçante 
de baixo valor calórico, como xilitol, no chá 
verde, promoveu, in vitro, um efeito sinérgico, 
aumentando a estabilidade das catequinas 
pelo aumento da viscosidade e da atividade 
antioxidante. Esse estudo também demonstrou 
que a adição de xilitol promoveu maior acúmulo 
nas células intestinais humanas de catequinas 
comparado a outras formulações. De forma 
semelhante, Chung et al.42 demonstraram que 
a associação de xilitol com chá verde, in vitro, 
melhorou a biodisponibilidade de catequinas 
presentes no chá verde. 

Além disso, outros pesquisadores têm 
demonstrado que o uso de flavonoides está 
associado a vários benefícios à saúde, como 
proteção cardiovascular, efeito antioxidante, 
prevenção de câncer, entre outras benefícios43,44. No 
entanto, o chá preto é comumente consumido com 
aditivos que podem afetar a biodisponibilidade das 
moléculas ativas do chá. Korir et al.44 avaliaram 
o efeito da adição de leite e edulcorantes sobre 
a atividade antioxidante dos chás ricos em 
flavonoides, como chá preto e chá verde. A 

adição de leite, açúcar e mel diminuiu, de forma 
significativa (p<0,05), a atividade antioxidante 
do chá, de forma dependente da concentração. 
A adição do adoçante estévia (Stevia rebaudiana 
Bertoni) não apresentou influência significativa 
(p>0,05) sobre a atividade antioxidante do chá 
e, portanto, pode ser uma alternativa para uso 
pontual. 

Por outro lado vale ressaltar que estes resultados 
ainda são preliminares por terem sido obtidos em 
estudos in vitro. Sendo assim, até o momento não 
há suporte cientifico suficiente para se afirmar 
de maneira conclusiva os efeitos da adição de 
edulcorantes sobre a biodisponibilidade dos 
componentes bioativos presentes em infusões 
fitoterápicas.

Conclusão

De acordo com a enquete realizada, observou-
se que parte da população entrevistada adiciona 
edulcorante nas infusões, sendo que a maioria 
o faz para melhorar o sabor, facilitando a 
adesão aos fitoterápicos. Além disso, os estudos 
apresentados demonstraram, de forma geral, 
que a adição de edulcorantes naturais ou mesmo 
sintéticos não altera a estrutura química dos 
extratos de fitoterápicos, porém pode alterar vias 
farmacocinéticas. Alguns trabalhos demonstraram 
que a adição desses edulcorantes pode melhorar 
a biodisponibilidade de catequinas, sendo que os 
melhores edulcorantes sintéticos são o xilitol e a 
estévia, porém os mesmos diminuem a atividade 
antioxidante. Por outro lado, deve-se considerar 
outros efeitos prejudiciais à saúde associados a 
certos edulcorantes, o que reforça ponderação 
de sua utilização e a necessidade da condução de 
estudos futuros para melhor elucidação dos efeitos 
sobre os fitoterápicos.

1. CASTRO, A.G.P. Afinal, o que é diet e light? São Paulo: Paulus, 2005.
2. CARRETA, B.C. Açúcar: seus efeitos sobre a sociedade sacarose dependente. Trabalho de conclusão de curso (Odontologia) 
– Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, Nova Xavantina, 2006. p. 41.
3. SALVI, R.M.; RIELLA, C.O.; SOUTO, C.S. et al. Influência dos sucos de frutas sobre a biodisponibilidade e meia-vida dos 
medicamentos. Rev Ciên Saúde; 3 (1): 22-28, 2010.
4. FREITAS, S. M. L. Alimentos com alegação diet ou light. São Paulo: Editora Atheneu, 2005.

Referências



29

Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
5,

 n
º 

64
, 

20
15

Efeito da adição de edulcorantes naturais e sintéticos em fitoterápicos

5. SOARES, S.; KOHL, S.; THALMANN, S. et al. Different phenolic compounds activate distinct human bitter taste receptors. J Ag 
Food Chem; 61 (7): 1525-33, 2013. 
6. RAMOS, P.; JÚNIOR, A.O.S. O Açúcar e as Transformações nos Regimes Alimentares. Rev Cad Debate do Núcleo de Estudo e 
Pesquisas em Alimentação da UNICAMP; 8: 36-54, 2001.
7. LEMPS, A.H. As bebidas coloniais e a rápida expansão do açúcar. In: FLANDRIN, L.: MONTANARI, M. História da Alimentação. 
2ª ed. São Paulo: Estação Liberdade, 1998. Cap.34, p. 611-624.
8. WOLKE, R.L. O que Einstein Disse a Seu Cozinheiro. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2003. p. 13-20.
9. VILELA, A.L.M.V. A gustação (Paladar). Disponível em: <http://www.afh.bio.br/sentidos/Sentidos9.asp>. Acesso em: 
28/08/2014.
10. SILVA, S.R.; BUITRÓN, X.; OLIVEIRA, L.H. et al. Plantas Medicinais do Brasil: aspectos gerais sobre legislação e comércio. Dez. 
2001. Disponível em: <http://www.traffic.org/content/439pdf>. Acesso em: 27/08/2014.
11. FERRO, D. Fitoterapia: conceitos clínicos. São Paulo: Editora Atheneu, 2008.
12. SAAD, G.A. Fitoterapia contemporânea: tradição e ciência na prática clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
13. VIEIRA, I. Avaliação da percepção do paladar em indivíduos jovens com glossite migratória benigna. 2010. 61f. Dissertação 
(Pós-Graduação) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.
14. TORRES, M. C. L.; SOARES, N. F. F.; MAIA, J. F. Parâmetros cinéticos da Glutationa S-Transferase e sua ativação por extratos 
de vegetais. Ciên Tecn Alim; 24 (2): 2004.
15. GOGTE, V.V.M. Ayurvedic pharmacology and therapeutic uses of medicinal plants. (dravyagunavignyan) Bharatiya Vidya 
Bhavan: Mumbai, 2000.
16. AÑEZ, R.B.S. Análise morfoanatômica das folhas e casca de Aspidosperma nitidum Benth. e Aspidosperma marcgravianum 
Woodson (Apocynaceae) com abordagem farmacognóstica e etnofarmacológica. Tese (Doutorado) apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Biologia Tropical e Recursos Naturais do convênio INPA/UFAM. 128 f. 2009.
17. WEISBURGER, J.H. Tea and health: historical perspective. Cancer Lett; 114: 315-317, 1997.
18. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n° 
267, de 22 de setembro de 2005. Aprova o “Regulamento Técnico de Espécies Vegetais para o Preparo de Chás. Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br>. Acesso em: 27/08/2014.
19. JIGISHA, A.; NISHANT, R.; NAVIN, K. et al. Green tea: a magical herb with miraculous outcomes. Int Res J Pharm; 3: 139-148, 
2012.
20. GUPTA, D.A.; BHASKAR, D.J.; GUPTA, R.K. et al. Green tea: a review on its natural anti-oxidant therapy and cariostatic benefits. 
Int J Pharm Biol Scien; 2: 8-12, 2014.
21. BIYIK, R.; TRAPAMAZ, R. An EPR study on tea: identification of paramagnetic species, effect of heat and sweeteners. 
Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc; 74: 767-70, 2009.
22. KIM, M.J.; KIM, S.S.; LEE, S.I. Quality Characteristics and Content of Polysaccharides in Green Tea Fermented by Monascus 
pilosus. Prev Nutr Food Scien; 17 (4): 293-8, 2012. 
23. WANG, H.; PROVAN, G.J.; HELLIWELL, K. Tea flavonoids: their functions, utilisation and analysis. Trends Food Scienc Technol; 
11 (4-5): 152-160, 2000.
24. RUAN, J.; GERENDÁS, J.; HÄRDTER, R. et al. Effect of root zone pH and form and concentration of nitrogen on accumulation 
of quality-related components in green tea. J Scien Food Ag; 87 (8): 1505-1516, 2007.
25. TESKE, M.; TRENTINI, A.M.M. Herbarium compêndio de fitoterapia. 4a edição revisada. Curitiba: Herbarium Laboratório 
Botânico, 2001. 317 p.
26. CARVALHO, J.C.T. Fitoterápicos antiinflamatórios: aspectos químicos, farmacológicos e ações terapêuticas. Ribeirão Preto: 
Tecmedd, 2004. 280 p.
27. FRANKE, R.; SCHILCHER, H. Chamomille: industrial profiles. Medicinal and aromatic plants – industrial profiles. New York: 
Taylor and Francis Group, 2005. 289 p.
28. FRAGOSO, L.R.; ESPARZA, J.R.; BURCHIEL, S. et al. Risks and benefits of commonly used herbal medicines in Mexico. Toxicol 
Applied Pharmacol; 227: 125-35, 2008.
29. COSTESCU, C.; HADARUGA, N.; RIVIS, A. et al. Antioxidant activity evaluation of some Matricaria chamomilla L. extracts. J 
Agroal Proc Technol; 14: 417-32, 2008
30. ROMEILAH, R.M. Anticancer and antioxidant activities of Matricaria chamomilla L. and Marjorana hortensis essential oils. 
Res J Med Medical Scien; 4: 332-9, 2009.
31. GANZERA, M.; SCHNEIDER, P.; STUPPNER, H. Inhibitory effects of the essential oil of chamomile (Matricaria recutita L.) and 
its major constituents on human cytochrome P450 enzymes. Life Scien; 78: 856-61, 2006.
32. SHARAFI, S.M.; RASOOLI, I.; OWLIA, P. et al. Protective effects of bioactive phytochemicals from Mentha piperita with multiple 
health potentials. Pharmacognosy Magazine; 6 (23): 147-153, 2010.
33. SAHARKHIZ, M.J.; MOTAMEDI, M.; ZOMORODIAN, K. et al. Chemical composition, antifungal and antibiofilm activities of the 
essential oil of Mentha piperita L. ISRN Pharmacol. 2012 doi: 10.5402/2012/718645.
34. LAMARI, E.C.; DORNELLAS, M.C.; SHIBATTA, L.S. A utilização de plantas medicinais pela população de Londrina - PR. Terra 
e Cultura; v. 27, n. 52, 2011.



30

Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
5,

 n
º 

64
, 

20
15

Dra. Mirelle Sifroni Farias e Dra. Natália Marques

35. SIMÕES, M.; SCHENZEL, E.; GOSMAN, G. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5a ed. Porto Alegre: UFRGS 
Editora, 2003.
36. GARDNER, C. non-nutritive sweeteners:evidence for benefic VS risk. Curr Opin Lipidol; 25(1): 80-84, 2014
37. ABDEL-SALAM, O.M.; SALEN, N.A.; EL-SHAMARKA, M.E. studies on the effects of aspartame on memory and oxidative stress 
in brain of mice. Eur Rev Med Pharmacol Sci; 16(15): 2092, 101, 2012.
38. RASHIDIAN, M.; FATTAHI, A. Comparison of thermochemistry of aspartame (artificial sweetener) and glucose. Carb Res; 
344 (1): 127-33, 2009.
39.CHEN, Y.Z.; ZHU, Q.Y.; WONG, Y.F. et al. Stabilizing effect of ascorbic acid on green tea catechins. J Food Scien; 46 (7): 2512-
16, 1998.
40. PETERS, C.M.; GREEN, R.J.; JANLE, E.M. et al. Formulation with ascorbic acid and sucrose modulates catechin bioavailability 
from green tea. Food Res Int; 43 (1): 95-102, 2010.
41. SHIM, S.M.; YOO, S.H.; RA, C.S. et al. Digestive stability and absorption of green tea polyphenols: influence of acid and xylitol 
addition. Food Res Int; 45 (1): 204-10, 2012.
42. CHUNG, J.H.; KIM, S.; LEE, S.J. et al. Green tea formulations with vitamin C and xylitol on enhanced intestinal transport of 
green tea catechins. J Food Scien; 78 (5): C685-90, 2013. 
43. HUSSAIN, S.A.; JACCOB, A.A. Effects of Single Oral Doses of Flavonoids on Absorption and Tissue Distribution of Orally 
Administered Doses of Trace Elements in Rats. American J Pharmacol Scien; 1 (5): 84-89, 2013.
44. KORIR, M.W.; WACHIRA, F.N.; WANYOKO, J.K. et al. The fortification of tea with sweeteners and milk and its effect on in vitro 
antioxidant potential of tea product and glutathione levels in an animal model. Food Chem; 145: 145-53, 2014. 


