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RESUMO 

 

Os registros quanto à utilização de plantas para fins terapêuticos datam desde as 

primeiras civilizações. A terapia medicinal perdurou por muitas décadas, sendo 

substituída pelos medicamentos sintéticos que ganharam destaque após intensas 

pesquisas na área. Observamos que na atualidade a utilização de plantas com possíveis 

propriedades biológicas vem crescendo demasiadamente por vários motivos que 

desencorajam o uso dos alopáticos como custo de medicação alopática e seus efeitos 

colaterais. Como exemplo dessa utilização, a planta conhecida popularmente como Noni, 

de nome científico Morinda citrifolia Linn. A M.citrofolia destaca-se por sua ampla 

utilização para fins terapêuticos, como analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, 

antifúngico, antiviral, emagrecedor e antineoplásico. Porém, devido à falta de estudos 

experimentais conclusivos, a ANVISA proibiu a comercialização da planta, com base em 

descrições de casos que alegam que a planta possui potencial hepatotóxico. Contudo, 

nenhum estudo experimental confirmou essa afirmação, sendo que parte dos trabalhos 

alegam que a planta possui efeito hepatoprotetor. Nesse sentido, este estudo realizou um 

levantamento epidemiológico, com um total de 75 entrevistas, sobre o consumo de Noni 

por indivíduos habitantes da região sudoeste de Goiás que consomem ou fizeram uso da 

planta Noni. Destes, foram obtidas amostras sanguíneas de 05 voluntários para avaliação 

de perfil hematológico e hepático. Foi possível analisar que o perfil do consumo de Noni 

difere do que foi observado no consumo geral de plantas com finalidades terapêuticas, 

visto que não pode ser considerada como restrito a idosos e a população de baixa renda. 

Analisamos ainda que a parte mais consumida é o fruto em associação com suco de uva 

integral em uma quantidade de 20 mL por ingesta. Apesar da proibição imposta pela 

ANVISA a planta é ainda comercializada e os voluntário afirmam não possuir 

conhecimento do decreto, e atestam ainda sobre os verdadeiros motivos utilizados pelo 

órgão para manter a proibição. A análise clínica não foi suficiente para alegar a associação 

de alterações hepáticas e consumo de Noni, posto que, os indivíduos inclusos nessa etapa 

da pesquisa possuíam diagnostico de doenças e/ou consumo de fármacos que poderiam 

promover este tipo de alteração. 

 

Palavras-chave: Morinda citrifolia, Noni, Toxicidade, Efeitos Colaterais, Epidemiologia 

 



ABSTRACT 

 

The records on the use of plants for therapeutic purposes date back to the earliest 

civilizations. The medicinal therapy lasted for many decades, replaced by synthetic drugs 

that gained prominence after intensive research in the area. We note that at present the 

use of plants with possible biological properties is growing too for various reasons that 

discourage the use of allopathic as cost of allopathic medication and their side effects. As 

an example of such use, the plant popularly known as Noni, scientific name Morinda 

citrifolia Linn. The M.citrofolia stands out for its extensive use for therapeutic purposes, 

as an analgesic, anti-inflammatory, antibiotic, antifungal, antiviral, antineoplastic and 

slimming. However, due to lack of conclusive experimental studies, ANVISA banned the 

sale of the plant, based on the description of cases maintain that the plant has potentially 

hepatotoxic. However, no experimental studies confirmed this claim, and part of the work 

argue that the plant has hepatoprotective effect. In this sense, this study conducted an 

epidemiological survey, 75 interviews, on the consumption of Noni by individual 

inhabitants of the southwest region of Goiás who consume or have used the Noni plant. 

Of these, blood samples from 05 volunteers obtained for evaluation of hematologic and 

hepatic profile. Parse that Noni consumption profile differs from what was observed in 

the overall consumption of plants with therapeutic purposes, as it can’t be regarded as 

restricted to elderly and low-income population. We also analyzed the most part 

consumed is the fruit in combination with completely grape juice in an amount of 20 ml 

per intake. Despite the ban imposed by ANVISA, the plant is still marketed and voluntary 

claim has no knowledge of the decree, and testify about the real reasons used by the body 

to maintain the ban. Clinical analysis was not enough to claim the association of liver 

changes and consumption of Noni, since the individuals included in this study had stage 

of disease diagnosis and / or consumption of drugs that could promote this type of change. 

 

Keywords: Morinda citrifolia, Noni, Toxicity, Side Effects, Epidemiology. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), plantas medicinais são todas as 

plantas que contêm em um ou mais de seus órgãos, substâncias que podem ser utilizadas com 

propósitos terapêuticos, ou que sejam precursoras de semi-síntese químico-farmacêutica. 

Durante um largo período de tempo, a utilização de plantas medicinais foi a única forma de 

tratamento para doenças, sobretudo, até a segunda metade do Século XX, quando se intensificou 

o estudo e os avanços no meio técnico-científico, aumentando-se o uso de medicamentos 

sintéticos e industrializados (BADKE et al., 2012; OMS, 2016; VEIGA Jr. et al., 2005). 

Entretanto, mesmo com o advento da industrialização medicamentosa, a utilização de plantas 

com fins terapêuticos continuou, e continua até os dias atuais, seja como tratamento alternativo 

e/ou complementar (HEISLER et al., 2012). Em 1978, a OMS passou a reconhecer o uso de 

fitoterápicos, porém, no Brasil, a política de uso de plantas com fins terapêuticos data o ano de 

1981 (BRASIL, 2011). 

Atualmente, alguns fatores corroboram para o uso de plantas medicinais, tais como os 

conhecimentos transmitidos através de gerações, o alto custo de medicamentos industrializados, 

o difícil acesso da população à assistência médica, os inúmeros efeitos colaterais causados por 

compostos sintéticos, além de uma recente tendência mundial ao uso de produtos de origem 

natural (BADKE et al., 2012).  

A utilização de plantas medicinais em tratamentos pode ser favorável à saúde, desde 

que o usuário tenha conhecimento de sua finalidade, riscos e benefícios, visto que o fato de 

tratar-se de um composto de origem natural não elimina a potencialidade tóxica do mesmo. 

Desta forma, é imprescindível a realização de estudos científicos baseados nos conhecimentos 

populares, tendo em vista que grande parte destes conhecimentos populares são negligenciados 

pela comunidade científica (HEISLER et al., 2012; ITOKAWA et al., 2008). Ressalta-se, ainda, 

que o estudo de plantas medicinais pode fornecer bases para novos progressos farmacológicos 

(BRASILEIRO et al., 2008). 

Um exemplo da utilização de plantas com fins medicinais é o uso da espécie Morinda 

citrifolia Linn (M. citrifolia), popularmente conhecida como Noni. A M. citrifolia é uma planta 

procedente do sudeste da Ásia, a qual foi disseminada pelo homem na Índia e nas ilhas do 

Pacífico até as ilhas a Polinésia Francesa. (ALENCAR et al., 2013; MATOSO et al., 2013). A 

planta foi difundida por toda a região do pacífico, graças aos colonizadores polinésios que a 

trouxeram em suas viagens, como fonte de medicamento e corante (NELSON, 2001; NUNES, 
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2009). A planta foi amplamente infundida no Brasil por apelo comercial devido a todas as 

descrições de benefícios ocasionados pelo consumo (ALENCAR et al., 2013; MATOSO et al., 

2013). 

 

 

2 – Morinda critrifolia Linn (NONI) 

 

 

A M. citrifolia L. (Noni) é uma planta exótica que pode ter de 03 a 10 metros de 

comprimento e pertence à família Rubiaceae (Figura 01A e Figura 01B) (NELSON, 2001; 

NUNES, 2009). O gênero deriva de duas palavras em latim, morus (amora) e indicus (Índia), 

devido à semelhança do fruto Noni com a amora verdadeira (Morus alba) (CORREIA et al., 

2011). Historicamente, seu extrato é utilizado pelos Polinésios à quase 2.000 anos e a ele é 

atribuído atividades antibacteriana, antiviral, antifúngica, antitumoral, anti-helmíntica, 

analgésica, hipotensora, imunoestimulante, emagrecedora entre outras características atribuídas 

à planta e seus extratos (ALENCAR et al., 2013). De acordo com lendas polinésias, diversos 

heróis e heroínas sobreviviam a ferimentos e doenças, graças aos extratos preparados a partir 

do Noni. Uma segunda lenda Tongan relata que o Deus Maiu retornou a vida após extratos do 

Noni serem colocados sobre todo o seu corpo (MATOSO et al., 2013; SOLOMON, 1998). 

Estudos indicam que o pesquisador Linnaeus catalogou a planta, mas a mesma foi 

mantida relativamente obscura durante cerca 200 anos. No ano de 2005 aproximadamente, a 

divulgação sobre o Noni atingiu proporções globais, passando a ser conhecida por todo o mundo 

(NELSON & ELEVITCH, 2006). Todas as partes da planta, principalmente o fruto, são 

utilizadas como alimento e por supostas propriedades medicinais. Folhas, frutos, caule e raiz 

são processados e comercializados em forma de cápsulas, chás, suco (sendo essa a formulação 

predominante) (FRANCHI et al., 2013). 

A polpa de M. citrifolia apresenta um sabor não muito agradável juntamente com seu 

aroma, lembrando o sabor de um queijo maturado (CORREIA et al., 2011). O Noni foi 

naturalizado nas ilhas havaianas e possui a habilidade de ser bastante resistente a estresses 

ambientais, cresce em locais moderadamente úmidos a secos. Esta planta pode ser encontrada 

perto da costa, em planícies abertas e pastagens, em ravinas e florestas. Tolera salinidade do 

solo e irrigação com água salobra (NELSON, 2001; NELSON & ELEVITCH, 2006). 
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Figura 01 A: Árvore de Noni (Morinda 

citrifolia). 

 
Fonte: COSTA, A. B.,2015. 

Figura 01 B: Flor de Noni (Morinda citrifolia). 

 

 
Fonte: COSTA, A. B.,2015. 

 

As sementes de M. citrifolia possuem coloração marrom-avermelhada, oblongo-

triangular e, possuem uma câmara de ar, sendo está última um determinante para a ampla 

propagação da planta, sendo hidrofóbicas e flutuantes (Figura 02A) (NELSON, 2001). Os frutos 

são ovais, de 03 – 10 cm de comprimento e 3 – 6 cm de largura e, possuem uma superfície 

grumosa coberta de secções com formatos poligonais castanhos, variando da cor verde para 

amarelo ou branco quando maduros (Figura 02B). 

Figura 02A: Semente de Noni 

 

Fonte: beneficiosnaturais.com.br 

 

   Figura 02B: Fruta de Noni (Morinda citrifolia) 

 

   Fonte: COSTA, A. B., 2015. 

Todas as partes da planta M. citrifolia são utilizadas diferindo em sua finalidade. A 

fruta, além de alimento é a parte mais usada para fins de potencial terapêutico. Folhas, frutos, 

caule e raiz são processados e comercializados em forma de cápsulas, chás, pasta, farinha, suco 

(sendo essa a formulação predominante) (LOPEZ et al., 2007; FRANCHI et al., 2013).  

Quanto à utilização das partes de M. Citrifolia para fins medicinais, as sementes são 

utilizadas como purgativo, as folhas são utilizadas principalmente para o tratamento de 

inflamações externas e para aliviar a dor. A casca é usada devido a possíveis propriedades 

adstringentes, bem como parte do tratamento da malária. A raiz parece possuir propriedades 
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hipotensoras e as essências florais são utilizadas para aliviar as inflamações dos olhos, porém 

o fruto, com suas inúmeras especulações de ações farmacêuticas, é a parte mais valiosa da 

planta (revisado por SILVA, et al., 2013). No Quadro 01 estão apresentadas outras propriedades 

atribuídas ao Noni: 

Quadro 01 – Utilização do Noni por partes da planta  

Parte da 

Planta 

Preparação Uso 

 

 

 

 

 

Folha 

 

 

 

 

Fresco Culinária, alimentação de gado, queimaduras 

tópicas, dores de cabeça, febre; 

Chá Malária, febre, dores; 

 

Cataplasma 

Tuberculose, entorses, contusões profundas, 

reumatismo, dor ciática, febre, picadas de peixe-

pedra, fraturas ósseas, luxações; 

 

Extrato 

Hipertensão, sangramento causado por uma 

punção óssea, dor de estômago, fraturas, diabetes, 

perda de apetite, doenças do trato urinário, 

inchaço abdominal, hérnias, deficiência de 

vitamina A; 

 

Vapor de folhas 

Quebradas 

Aromatização de chiqueiros; 

 

 

 

 

Fruto 

 

Verde Feridas ou escaras;  

 

Maduro 

Alimento, gargarejo para dor de garganta, 

infecções intestinais ou vermes do corpo, cortes, 

feridas, abcessos na boca e gengiva, estimulante 

de apetite, comida de porco; 

Cataplasma 

 

Furúnculos, carbúnculos, tuberculose, entorses, 

contusões profundas, reumatismo; 

Óleo Úlceras estomacais; 

Extrato Hipertensão; 

Semente Óleo Repelente para insetos; 

Flores  Aromatização de chiqueiros; 

 

Raiz 

Madeira Esculturas; 

Casca Pigmento Amarelo, corante; 

Suco Cortes infectados; 

Toda a planta  Laxante suave. 

Fonte: DIXON et al., 1999; NELSON & ELEVICTH, 2006 (Adaptado) 

 

 

2.1 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE M. citrifolia 

 

 

A cada nova pesquisa, novas biomoléculas presentes no Noni são identificadas. 

Algumas dessas pesquisas revelaram compostos ativos clinicamente significantes. A planta 
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possui 90% de água em sua composição e os principais componentes da matéria seca parecem 

ser sólidos solúveis, proteínas e fibras alimentares. É composta ainda por uma quantidade 

substancial de hidratos de carbono, incluindo proporções variáveis de sacarose, frutose e glicose 

(CORREIA et al., 2011). 

Até o momento, foram identificados cerca de 200 metabólitos presentes no fruto do 

Noni, sendo os de maior visibilidade em estudos, os compostos fenólicos, ácidos orgânicos e 

alcaloides (PALIOTO et al., 2015).Os compostos fenólicos são descritos como o maior grupo 

de micronutrientes funcionais e os mais importantes são as antraquinonas (damnacanthal, 

morindona, morindina), asperulosido, escopoletina e rutina, sendo que os dois últimos 

compostos medeiam o poder antioxidante do fruto (revisado por CORREIA et al., 2011).  

As antraquinonas constituem o grupo mais numeroso das quinonas naturais, são 

substâncias fenólicas derivadas da dicetona e antraceno, apresentam significativas atividades 

biológicas. Os derivados antraquinônicos são solúveis em água quente ou álcool diluído. São 

empregados terapeuticamente como laxativos e catárticos, por agirem irritando o intestino 

grosso, aumentando motilidade intestinal e diminuindo a reabsorção de água, através do 

bloqueio da enzima ATPase de Na+/K+ (efeito antirreabsortivo) (SANTOS et al., 2008). 

O fruto do Noni é ainda rico em vitamina C, possuindo teores mais elevados que as 

frutas tradicionais (laranja, limão). A fração polissacarídica é constituída predominantemente 

por galactose, arabinose, ácido galacturônico, e ramnose. (SANTOS et al., 2008). 

A substância de maior importância encontrada no Noni é a proxeronina, que é um 

precursor do alcaloide xeronina, que ativa as enzimas catalizadoras do metabolismo celular 

(NERY et al., 2013). A xeronina é um composto essencial ao organismo envolvido em uma 

variedade de reações, atua acelerando a cura de doenças como diabetes, câncer, artrite asma e 

problemas digestivos. Em combinação com proteínas, a xeronina produz energia e envia sinais 

químicos intracelulares que influenciam o crescimento celular (QUINTANA, 2002). 

 

 

2.2 - TOXICIDADE CAUSADA PELO CONSUMO DE Morinda citrifolia L. 

 

 

Apesar da ausência de estudos específicos visando esclarecer questões referentes à 

hepatotoxicidade causada pelo consumo de Noni, alguns casos clínicos de hepatite aguda, 

relatados em hospitais, correlacionam-se com o consumo recorrente de algum tipo de preparado 

da planta. A hepatite é um termo genérico para designar um processo inflamatório no fígado, 
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com degeneração e necrose de suas células (hepatócitos), resultando na redução da capacidade 

funcional do órgão. Esses processos podem ser ocasionados por agentes infecciosos ou tóxicos, 

sendo mais frequentemente ocasionadas por medicamentos e vírus, podendo ser classificados 

em agudo ou crônico. A hepatite aguda implica em uma condição com duração de menos de 

seis meses, que culmina com resolução completa da lesão e retorno da função. A Hepatite 

crônica é definida como um processo inflamatório persistente no fígado com duração superior 

a 06 meses. A apresentação clínica da hepatite possui pouca variação independente da etiologia 

(FERREIRA E SILVEIRA, 2004; MENDES, 2006). 

Em 2007 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) liberou um informe 

técnico, que posteriormente, no ano de 2008 passou por sua última atualização, intitulado: 

Esclarecimentos sobre a comercialização do suco de fruta Noni (M. citrifolia), que adverte: 

 “Com o intuito de proteger e promover a saúde da população, os produtos 

contendo Noni não devem ser comercializados no Brasil como alimento até 

que os requisitos legais que exigem a comprovação de sua segurança de uso 

e registro sejam atendidos.” (ANVISA, 2008). 

Para a publicação do decreto, a ANVISA embasou-se em artigos com relatos de casos 

de pacientes hospitalizados com algum grau de dano hepático, os quais foram associados ao 

consumo prévio de preparados de suco de Noni ou das populares garrafadas, nas quais duas ou 

mais ervas são combinadas e consumidas. Os pacientes eram apontados com quadros de 

hepatite idiossincrática (ocasionada pelo consumo de droga ou composto tóxico), porém, dos 

06 (seis) trabalhos descritos como embasamento teórico pela ANVISA, dois destes consumiram 

apenas Noni sem uso recorrente de uma segunda fitoterapia, droga alopática ou agravo a saúde 

(MILLONING, STADLMANN e VOGEL, 2005; YU et al., 2011). 

Nos demais estudos apresentados pela ANVISA, os pacientes com clínica de hepatite 

possuíam agravos à saúde diagnosticados como, alterações hepáticas devido ao alto consumo 

de paracetamol, leucemia crônica das células B, tratada com o fármaco fludarabina (droga 

análoga da purina, que inibe síntese de DNA), esclerose múltipla e concomitante consumo de 

Interferon beta (IFN-β), aneurisma e uso de fenobarbital (STADLBAUER et al., 2005; YUCE 

et al. 2006, MRZLJAK et al., 2013). Ainda, apenas um dos trabalhos demonstrou associação 

de Noni com outros preparados a base de plantas (açaí, aloe vera, romã, uva, mangostão, Noni, 

gogi, mirtilo, extrato de chá verde, vitaminas e minerais derivados de plantas) (YU et al., 2011). 

Os autores corroboram que os efeitos hepatotóxicos podem ser associados ao consumo 

da planta Noni, porém, ressaltam que existe uma grande possibilidade de que esse efeito possa 

ser ocasionado por um sinergismo entre a presença de doenças ou consumo de drogas 
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alopáticas. Nos casos em que os indivíduos não relataram o consumo prévio de alguma droga 

alopática, fitoterápico ou doença, os autores atribuem o efeito tóxico a planta Noni, porém, 

concordam que a planta e suas propriedades devem ser melhor estudadas sobre quais são os 

reais potenciais tóxicos da mesma. Dentre os casos clínicos relatados, apenas um paciente teve 

agravamento de insuficiência hepática sendo necessário um transplante hepático e, 

posteriormente, devido a uma complicação pós-cirúrgica, foi submetido ao retransplante. Os 

demais casos descrevem que após a finalização do consumo e com alguns dias, semanas e meses 

(a depender do grau de lesão do paciente) de tratamento, a concentração de enzimas hepáticas 

retornou à normalidade (MILLONING, STADLMANN e VOGEL, 2005; STADLBAUER et 

al., 2005; YUCE et al. 2006, YU et al., 2011; MRZLJAK et al., 2013). 

Estudos experimentais utilizando modelos animais foram realizados por alguns 

autores, a fim de se atestar a segurança do consumo de M. citrifolia. Nesses modelos foram 

utilizados compostos que promoviam injúria e lesão tecidual hepática como tetracloreto de 

carbono (CCL4) em dose única e doses múltiplas, consumo crônico de álcool e dieta com alto 

teor de gordura. Em todos esses trabalhos, o consumo de Noni apresentou efeito hepatoprotetor, 

com redução dos valores enzimáticos hepáticos, perfis lipídicos e melhora das respostas 

inflamatórias (CHANG, et al., 2013; LIN et al., 2013; WANG et al., 2008; WANG et al., 2008 

b). 

Em contrapartida, os trabalhos realizados por MANCEBO e colaboradores (2002) e 

WEST, SU & JESEN (2009) partiram da premissa do potencial tóxico do consumo do suco de 

Noni. Para a realização do experimento foi utilizado modelo animal de roedores, sendo que o 

segundo grupo utilizou ainda uma linhagem de células hepáticas para testes in vitro. Em ambos 

os trabalhos os resultados não comprovaram a toxicidade do Noni, apontando que este poderia 

ser consumido de forma segura e que casos de hepatotoxicidade não poderiam ser atribuídos ao 

consumo de Noni. 

Apesar do grande potencial econômico da planta M. citrifolia e de seus extratos serem 

alvos de especulações por apresentarem propriedades biologicamente ativas, não há uma 

intensa pesquisa acerca do assunto. Poucas informações científicas são conhecidas e 

relacionadas às características nutricionais da planta. Todos os autores corroboram com a 

conclusão de que a planta M. citrifolia deve ser melhor estudada, avaliando-se seus compostos 

de forma isolada para identificação de suas ações biológicas, tanto benéficas quanto maléficas 

ao organismo. 

Esta pesquisa possui caráter descritivo e foi realizada à partir de uma revisão de 

literatura sobre a planta e os casos descritos de hepatotoxicidade, ainda, no presente estudo, 
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realizamos análises hematológicas e hepáticas visando avaliar o potencial tóxico da planta. Esta 

pesquisa realizou uma avaliação epidemiológica do consumo da planta juntamente com a 

realização de exames clínicos para verificação dos parâmetros hematológicos e hepáticos dos 

consumidores da planta. Trata-se de uma investigação primária e de suma importância como 

base para novas pesquisas experimentais e analíticas que podem elucidar os mecanismos de 

ação dos compostos do Noni, bem como atestar ou contestar o potencial tóxico ou terapêutico 

da planta. 

 

 

3 – REAÇÕES TÓXICAS E EFEITOS ADVERSOS DECORRENTES DO CONSUMO 

DE PLANTAS COM POTENCIAL BIOLÓGICO 

 

 

As pesquisas realizadas no âmbito de atestar ou contestar a seguridade do uso de 

plantas para finalidades terapêuticas são controversas e insuficientes, assim como o controle da 

comercialização desses produtos, visto que não é incomum a ocorrência de adulterações 

propositais e acréscimos de substâncias não declaradas nas composições. Ressalta-se ainda que, 

devido a não padronização e vigilância correta na produção de tais produtos, não é incomum a 

detecção de efeitos tóxicos pelo consumo, devido contaminação por agrotóxicos, 

microrganismos e metais pesados (BALBINO & DIAS, 2010). 

Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas (SINITOX), no 

Brasil, foram notificados aproximadamente 1.300 casos de intoxicação humana por consumo 

de plantas, sendo mais prevalente entre os indivíduos do sexo masculino e que residem na área 

urbana. São apontadas como causa a automedicação, erro de administração e uso indevido e/ou 

abusivo (ARAÚJO et al., 2014). 

Os casos de hepatotoxicidade podem ser apontados como agravos decorrentes do 

consumo de plantas para finalidades terapêuticas, sendo que certas substâncias presente nas 

plantas podem desenvolver um quadro clínico de hepatotoxicidade, como por exemplo o apiol, 

safrol, as lignanas e os alcaloides pirrolizidínicos. Existe ainda uma gama de compostos que 

podem ocasionar quadros de toxicidade renal, dermatites, componentes com características 

antinutricionais, substâncias com atividade citotóxica ou genotóxica e ainda substâncias que 

apresentam relação direta com a incidência de tumores. A espécie Teucrium chamaedrys, por 

exemplo, foi apontada como a causa de uma epidemia de hepatite na França, devido a um de 

seus compostos metabólitos possuírem potencial hepatotóxico. Outro importante caso é o da 
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planta Symphytum officinale, conhecida popularmente como confrei, que é utilizada 

popularmente como cicatrizante mas que possui em sua composição substâncias que são 

comprovadamente hepatotóxicas e carcinogênicos (VEIGA JUNIOR & PINTO, 2005). 

Visto os casos comprovados de toxicidade provocada pelo consumo de plantas para 

finalidades terapêuticas, nota-se a importância da realização de testes clínicos a fim de atestar 

a segurança ou os riscos desse consumo. Testes de análise e dosagens sanguíneas podem ser 

realizados nesse âmbito comprovatório, como por exemplo os testes de hemograma completo 

e dosagens de enzimas que são considerados marcadores de lesão hepática. 

 

 

3.1 – HEMOGRAMA COMPLETO 

 

 

O teste Hemograma Completo (HC) é realizado a partir do sangue total e trata-se de 

uma contagem automatizada das células presentes no sangue, podendo incluir contagens de 

número de leucócitos, número de eritrócitos, conteúdo de hemoglobina, hematócrito, volume 

corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de 

hemoglobina corpuscular média (CHCM) e contagem e volume de plaquetas. Este teste pode 

ainda fornecer indicações do tamanho, formas e características das células analisadas 

(LABTEST, 2016). 

O hemograma pode ser subdividido em eritrograma, leucograma e plaquetograma. 

Sendo que o eritrograma avalia o órgão difuso que engloba os eritrócitos circulantes, o eritrônio 

e o tecido que lhes origina (FAILACE, 2010).  Os eritrócitos possuem em seu interior 

hemoglobina, proteína transportadora de oxigênio, que também é quantificada durante o exame.  

O eritrograma determina se há glóbulos vermelhos em quantidade suficiente e se não há 

alteração na conformação destas células. Em condição normal, as hemácias possuem o mesmo 

tamanho mas se alteram frente alguma injúria, como deficiência de vitamina B12, de folato ou 

de ferro (LABTEST, 2016). 

O leucograma é a seção que inclui a contagem de leucócitos e a formula diferencial 

com quantificação e avaliação morfológica dos diversos tipos (FAILACE, 2010). Os leucócitos 

são classificados em cinco tipos: neutrófilos, linfócitos, basófilos, eosinófilos e monócitos, que 

estão presentes no sangue, habitualmente, em quantidades estáveis, mas que se alteram com 

facilidade como em casos de infecções, processos alérgicos, alterações neoplásicas. O 

plaquetograma avalia os níveis de plaquetas no sangue, que são fragmentos celulares especiais 
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que desempenham função no processo de coagulação sanguínea. Através do exame, é possível 

determinar a quantificação e conformação celular (LABTEST, 2016). 

 

 

3.2 – ENZIMAS COMO MARCADORES DE LESÃO HEPÁTICA 

 

 

O fígado é o segundo maior órgão do corpo e a maior glândula, é o órgão no qual os 

nutrientes absorvidos no trato digestivo são processados e armazenados para a utilização de 

outros órgãos. A posição do fígado no sistema circulatório é ideal para captar, transformar e 

acumular metabolitos e, para a neutralização e eliminação de substancias tóxicas e síntese de 

proteínas plasmáticas (GONÇALVES et al., 2010; JESUS et al., 2014). 

No tecido hepático tem-se a presença de enzimas que, ao serem dosadas na circulação 

periférica, são considerados marcadores de função e auxilia no diagnóstico e identificação de 

risco de ocorrência de doenças. Enzimas como: aminotransferases, fosfatase alcalina, gama-

glutamiltranspeptidase, desidrogenase lática podem ser utilizadas como triagem básica de 

disfunção hepática (JESUS et al., 2014).  

As aminotransferases podem ser de dois tipos: aspartato aminotransferase (AST) ou 

transaminase glutâmico oxalacética (TGO) e alanina aminotransferase (ALT) ou transferase 

glutâmico pirúvica (TGP). Ambas são enzimas intracelulares presentes nos hepatócitos, sendo 

que AST encontra-se 80% na mitocôndria e ALT no citoplasma celular. São enzimas 

responsáveis pela catalisação da conversão de aspartato e alanina em oxaloacetato e piruvata, 

respectivamente. Não são exclusivamente encontradas no fígado, podendo ainda serem 

encontradas no músculo cardíaco, músculo esquelético, rins, cérebro, pâncreas, pulmões, 

leucócitos e eritrócitos. Em condições normais ambas estão presentes no soro em níveis baixos 

e em caso de lesão celular hepática há liberação elevada destas enzimas na circulação 

sanguínea, sendo que essa quantificação pode ser utilizada como diagnóstico de alteração 

hepática (JESUS et al., 2014; MINCIS, 2001) 

A fosfatase alcalina é uma enzima considerada inespecífica e elevações na dosagem 

de sua atividade são comumente originárias de lesões do fígado e dos ossos. As enzimas 

aspartato aminotransferases e alanina aminotransferase catalisam a transferência reversível dos 

grupos amino de um aminoácido formando cetoácido e ácido glutâmico. As reações catalisadas 

pelas aminotransferases possuem importância tanto na síntese como na degradação e 

aminoácidos (MOTTA, 2009). 
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A gama glutamiltranspepitidase está envolvida no transporte de aminoácidos e 

peptídeos através das membranas celulares, na síntese proteica e na regulação dos níveis de 

glutationa tecidual. Enquanto a desidrogenase lática é uma enzima da classe das 

oxidorredutases que catalisa a oxidação reversível do lactato a piruvato. Está presente no 

citoplasma de todas as células do organismo, sendo mais presente no miocárdio, músculo 

esquelético, fígado, rins e eritrócitos. Os níveis teciduais de DHL são, aproximadamente, 500 

vezes maiores do que os encontrados no soro. Desse modo, as lesões naqueles tecidos provocam 

elevações plasmáticas significativas dessa enzima (MOTTA, 2009). 

 

 

4 – REGIÃO DE ESTUDO 

 

 

Localizado sobre o Planalto Central Brasileiro o Estado de Goiás possui bioma 

característico de Cerrado, com distribuição de regiões planas, fator que favoreceu seu processo 

de ocupação territorial. O solo possui características de fertilidade natural baixa a média 

(latossolos) predominante em maior extensão do Estado, e de solos podzólicos vermelho-

amarelo, com terra roxa estruturada, que apresentam alta fertilidade, concentrados nas regiões 

Sul e Sudoeste do Estado. O clima do Estado de Goiás é predominantemente tropical com duas 

estações bem definidas: verão úmido (dezembro a março), inverno seco (junho a agosto). A 

temperatura média do Estado varia entre 18°C a 26°C, com significativa amplitude térmica. É 

considerado um Estado rico em recursos hídricos, sendo que devido ao seus histórico geológico 

é o responsável pelo depósito de água de parte dos grandes aquíferos, como o Bambuí, o 

Urucuia e o Guarani (GOIÁS, 2016). 

Por meio da resolução nº 11, de 5 de junho de 1990, o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) divide o Estado de Goiás em 18 microrregiões geográficas, como 

apresentado na Figura 03 (Instituto Mauro Borges, 2016). 
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Fonte: http://www.seplan.go.gov.br 

1. São Miguel do Araguaia 

2. Rio Vermelho 

3. Aragarças 

4. Porangatu 

5. Chapada dos Veadeiros 

6. Ceres 

7. Anápolis 

8. Iporá 

9. Anicuns 

10. Goiânia 

11. Vão do Paranã 

12. Entorno de Brasília 

13. Sudoeste de Goiás 

14. Vale do Rio dos Bois 

15. Meia Ponte 

16. Pires do Rio 

17. Catalão 

18. Quirinópolis 

Figura 03: Mapa das Microrregiões Geográficas do Estado de Goiás

 

A região delimitada para estudo foi a região do Sudoeste de Goiás que contempla 18 

municípios como apresentado na Figura 04. 

 

Fonte: http://www.seplan.go.gov.br 

Figura 03: Mapa das Microrregiões Geográficas do Estado de Goiás
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5– OBJETIVOS 

 

5.1 – OBJETIVO GERAL 

 

Identificar o perfil clínico-epidemiológico do consumo da planta M. citrifolia (Noni) 

em voluntários residentes nos municípios do sudoeste goiano e buscar indícios de 

hepatotoxicidade em decorrência do consumo da planta. 

 

5.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar os aspectos epidemiológicos do consumo de M. citrifolia, identificando qual 

parte da planta é consumida e suas formas de processamento. 

 Realizar análises hematológicas (hemograma completo) e hepáticas (TGO, TGP, ALP, 

DHL, GGT) em indivíduos consumidores de Noni e que residam nos municípios do sudoeste 

goiano; 

 Avaliar e sugerir possíveis associações entre os achados clínicos com o consumo da M. 

citrifolia nestes voluntários; 

 Discutir as perspectivas de estudos futuros sobre o consumo de M. citrifolia e sua 

associação com possíveis quadros de hepatotoxicidade. 
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6 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo no qual foi realizado um inquérito epidemiológico e 

testes clínicos em consumidores de Noni, nos municípios do sudoeste goiano. 

 

 

6.1.   AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E CLÍNICA 

 

6.1.1.  População de Estudo 

 

O presente projeto envolveu um total de 75 voluntários residentes de municípios que 

compõem a região sudoeste de Goiás para a entrevista e destes foram selecionados 05 

voluntários para a segunda etapa, constituída de coleta sanguínea a análise clínica.  

 

6.1.2. Desenho Experimental 

 

 A primeira fase envolveu a entrevista e coleta de informações pessoais 

relacionadas ao consumo do Noni obtidas por meio de uma entrevista estruturada e realizada 

por colaboradores e pela pesquisadora responsável após treinamento prévio com um 

profissional psicólogo. Nesta etapa, foi realizada a leitura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE - Apêndice A), para que todas as dúvidas referentes ao mesmo fossem 

esclarecidas e sanadas. Em casos de entrevistados menores de 18 anos, foi apresentado o termo 

de assentimento livre esclarecido (TALE - Apêndice B), ao menor e o termo de consentimento 

livre e esclarecido para os responsáveis pelo menor (Apêndice C). 

 A segunda fase tratou-se da coleta de amostras sanguíneas dos consumidores 

desta planta. Para a realização da coleta, todos os riscos e desconfortos foram descritos ao 

voluntário e foram tomadas todas as precauções físicas e emocionais, como descrever o 

procedimento a ser realizado passo a passo; 

Em seguida, as amostras sanguíneas foram processadas para a realização de ensaios 

clínicos, avaliação hematológica e dosagem da atividade enzimática para a investigação de 

alterações hepáticas. 
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6.1.2.1.  Critérios de inclusão na pesquisa 

 

Os voluntários incluídos na pesquisa residem em municípios do sudoeste Goiano. Para 

aplicação do questionário e coleta sanguínea foram recrutados voluntários, preferencialmente, 

acima de 18 anos de idade, sendo que aqueles com idade inferior deveriam apresentar 

autorização por escrito de seus responsáveis constada no TCLE dos pais e/ou responsáveis e 

assinatura de um termo de assentimento livre esclarecido pelo menor de idade 

Aqueles voluntários incluídos na pesquisa para aplicação da entrevista deveriam, 

obrigatoriamente, ter consumido o preparado contendo Noni em algum momento da vida. Para 

a coleta sanguínea os voluntários selecionados deveriam consumir Noni no período de 

agendamento da coleta sanguínea. Incialmente, o trabalho não apresenta distinção de sexo ou 

predefinição de data, sendo, para tanto incluídos na pesquisa homens e mulheres em diferentes 

faixas etárias. 

 

6.1.2.2. Critérios de exclusão 

 

Os voluntários que se negaram a assinar os TCLEs foram imediatamente excluídos da 

pesquisa, juntamente com aqueles que não residem em municípios do sudoeste do estado de 

Goiás. Os voluntários que nunca fizeram uso de preparados contendo Noni não foram aceitos 

para investigação e os voluntários que não fizeram uso durante o decorrer da pesquisa foram 

eliminados do procedimento de coleta sanguínea. 

 

 

6.1.3.  Aspectos Éticos 

 

O estudo foi aprovado sob o número 49981515.0.0000.5083 pelo comitê de ética em 

pesquisa com seres humanos da Universidade Federal de Goiás – (CEP-UFG). De acordo com 

as regras estabelecidas pelo comitê, em nenhuma hipótese serão mencionados nomes dos 

indivíduos que aceitarem participar do estudo, sendo mencionado apenas números. Além disso, 

a concordância das entrevistas e, coleta de amostras somente será possível após a assinatura do 

TCLE (termo de consentimento livre e esclarecido) (APÊNDICE A) pelo entrevistado maior 

de 18 anos e pela assinatura do TCLE para menores de idade (APÊNDICE C), juntamente com 

a assinatura do TALE (Termo de Assentimento Livre e Esclarecido) (APÊNDICE B) pelo 

menor. 
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6.1.4.  Entrevista 

 

Para investigarmos o perfil de consumo de Noni nos municípios do sudoeste do Estado 

de Goiás, uma entrevista estruturada foi elaborada com perguntas, sobre informações pessoais 

do entrevistado, bem como questões relacionadas ao consumo da fruta e com qual frequência a 

ingestão ocorre, uso concomitante com álcool e outros fármacos, perfil socioeconômico dos 

consumidores, entre outros parâmetros (APÊNDICE D). Além disso, a entrevista estruturada 

investigou aspectos referentes ao preparo do alimento antes do consumo, objetivando fornecer 

dados referentes à principal forma de consumo do Noni. Após elaboração da entrevista como 

ferramenta investigativa, a mesma foi aplicada aos sujeitos da pesquisa. O trabalho obteve um 

grupo amostral de 75 voluntários. 

O recrutamento dos indivíduos da pesquisa seguiu o método nomeado de Snowball 

(“bola de neve”). Esta técnica é utilizada em pesquisas sociais nas quais os participantes iniciais 

indicam novos participantes e assim sucessivamente até que se tenha o valor de participantes 

necessários. A técnica de amostragem, portanto, utiliza cadeias de referências, o que pode ser 

considerado uma espécie de rede (OLIVEIRA, 2007). Para a obtenção dos primeiros 

voluntários utilizou-se redes sociais, além do questionamento direto dos indivíduos, pela 

indicação do convívio social de cada um dos colaboradores e, dando sequencia, pela indicação 

de cada um deles.  

 

 

6.1.5.  Coleta Sanguínea Dos Voluntários que Consomem Noni 

 

A coleta do sangue dos indivíduos que estavam utilizando o Noni no período da 

pesquisa (n = 05) consistiu na segunda etapa da pesquisa. Amostras sanguíneas de indivíduos 

da pesquisa foram coletadas, buscando identificar parâmetros hematológicos e hepáticos. Esta 

etapa foi realizada por um profissional biomédico capacitado com o auxílio de um profissional 

enfermeiro, os quais coletaram alíquotas de amostra de sangue (máximo de 10 mL) e aferiram 

a pressão arterial do entrevistado. A coleta foi realizada na residência do voluntário, não 

deixando de lado a devida biossegurança necessária ao procedimento, evitando assim a geração 

de ônus e garantindo maior conforto ao voluntário. Devido ao caráter descritivo da pesquisa, 

não foi utilizado um grupo controle, visto que o objetivo do trabalho não é diagnosticar 

alterações sanguíneas ou mesmo inferir sobre os motivos das alterações e sim, apenas 
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demonstrar o perfil clínico dos voluntários e gerir hipóteses à partir desses e que podem ser 

avaliadas em pesquisas futuras. 

Os indivíduos foram previamente orientados sobre todos os cuidados a serem tomados 

antes, durante e após a coleta sanguínea. Os mesmos foram orientados a manter jejum de no 

mínimo 8h antes da coleta, sendo esta realizada no período matutino. O voluntário recebeu total 

atenção e lhe foi explicado todos os procedimentos de coleta que seriam realizados, de forma 

que se sentissem mais seguros e confiantes, facilitando o contato e o processo em si. A coleta 

foi realizada na veia superficial da dobra do cotovelo, com agulha de calibre 0,8 mm. Para tanto, 

o braço foi posicionado em uma linha reta do ombro ao punho, de maneira que as veias ficassem 

mais acessíveis e o voluntário o mais confortável possível. O cotovelo não estava dobrado e a 

palma da mão estava voltada para cima. 

O profissional responsável pela coleta estava paramentado com todos os equipamentos 

de proteção individual (EPIs) necessários como jaleco, luvas, óculos de proteção. Para o 

procedimento de coleta foi utilizada a técnica de garroteamento a fim de facilitar a localização 

das veias, tornando-as proeminentes, sendo este posicionado de 4 a 5 dedos ou 10 cm acima do 

local da punção. O garrote utilizado no procedimento tem como composição o látex, para tanto, 

o participante foi questionado quanto a possíveis reações alérgicas ao material; caso fossem 

relatados casos anteriores de alergia, a área garroteada seria devidamente forrada para evitar o 

contato direto do material com a pele. Após verificação do posicionamento da veia a ser 

puncionada, o local passou por um procedimento de antissepsia utilizando algodão embebido 

em uma solução de álcool etílico a 70%, realizando um movimento unidirecional no local a ser 

puncionado. Foi utilizada uma seringa com capacidade para 10 ml de sangue da marca SR® 

(seringa hipodérmica estéril sem agulha), e agulha com bisel bifacetado de calibre 0,8 mm de 

diâmetro por 25 mm, da marca EMBRAMAC. 

O sangue foi dividido em dois tubos, sendo um contendo 1,8 mg de ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) por mL coletado, contendo cerca de 2 mL de amostra 

sanguínea para a realização de hemograma; o segundo tubo continha gel separador na base do 

tubo, que após a centrifugação forma uma barreira entre o soro e o coágulo de sangue, sendo 

utilizado para obtenção de soro para que fossem realizados os testes bioquímicos hepáticos. 

Ambos os tubos da marca VACUETTE® foram cedidos pelo laboratório responsável pela 

realização dos exames.  Coletas em que o fluxo sanguíneo ocorreu de forma lenta foram 

descartadas, visto que esse tipo de coleta favorece a agregação plaquetária e a coagulação. Após 

a coleta, o paciente foi orientado a exercer pressão, compressão do local da punção até o 

estancamento do sangue, sendo que a não realização do procedimento poderia acarretar em um 



37 
 

hematoma local. Findando o procedimento, o voluntário só foi desassistido após atestarmos 

total condição física e psicológica do mesmo. Todo o procedimento de abordagem, 

esclarecimento e coleta dispensou do voluntário aproximadamente 20 min, desde que, não 

restassem dúvidas quanto ao estudo e/ou procedimento. 

Após a realização dos exames, alíquotas do soro obtido foram transferidos para 

microtubos para que fossem utilizados em posterior análise imunológica em trabalho futuro ou 

caso fizesse-se necessária uma nova dosagem. 

 

 

6.1.6.   Parâmetros Hematológicos 

 

O hemograma consistiu na contagem global e diferencial de leucócitos e hemácias e 

plaquetas. Gentilmente, os exames clínicos hematológicos foram realizados no Laboratório 

Elzevir Ferreira de Lima do Hospital Centro Médico Serafim de Carvalho, da cidade de Jataí, 

Goiás, Brasil. Os exames foram executados por profissionais biomédicos responsáveis pela 

rotina do laboratório sob supervisão da pesquisadora responsável pelo projeto. Para realização 

do hemograma, foi utilizado o aparelho Advia 120 Hematology System® (Siemens Healthcare) 

e, para obtenção das dosagens de enzimas hepáticas foi utilizado o analisador automático 

Labmax Plenno - Labtest®. Para análise do perfil hematológico solicitamos análise de 

eritrograma, leucograma e plaquetograma.  

 

 

6.1.7.  Parâmetros Hepáticos 

 

Com o objetivo de verificar a ocorrência de alterações hepáticas em indivíduos 

consumidores de Noni, foi investigada a atividade das enzimas hepáticas ALT (alanina 

aminotransferase – TGP – transaminase glutâmico pirúvica), AST (aspartato aminotransferase 

– TGO – transaminase glutâmico-oxalacética) e ALP (fosfatase alcalina), DHL (desidrogenase 

lática), GGT (gama glutamil transferase), utilizando kits bioquímicos de marca Labtest®. Para 

a realização deste ensaio, uma fração do soro extraído da amostra de sangue foi submetido ao 

ensaio para a detecção das enzimas ALT, AST, ALP, DHL, GGT. Os exames foram também 

realizados no Laboratório Elzevir Ferreira de Lima com os mesmos cuidados que os exames 

hematológicos. 
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Ressaltamos ainda que o intuito deste trabalho não se trata do diagnóstico de lesões 

hepática. Ao atestarmos algum tipo de alteração, tanto hematológica quanto hepática, 

aconselhamos o voluntário a procurar um auxílio médico especializado para avaliação, 

requerimento de novos exames e assim, um diagnóstico conclusivo.  

 

 

6.1.8.   Análise Estatística 

 

O trabalho realizado possui caráter descritivo e para tanto a análise estatística realizada 

trata-se também de analise descritiva. Estimou-se os valores de médias, modas e frequencia. 

Para a realização deste trabalho foi utilizado inicialmente o programa Excel (2013) e 

posteriormente, para conferencia dos resultados estatísticos, GraphPad Prism 3.0. 

Toda a metodologia é resumida no fluxograma apresentado na Figura 05.

 

Figura 05: Fluxograma Representativo da Metodologia 
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7 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

No Brasil, há cerca de 55 mil espécies vegetais catalogadas (dentre um total estimado 

de 350 a 550 mil), porém, destas apenas 8% foram estudadas sobre sua constituição química. 

Estima-se ainda que apenas 1.100 espécies foram avaliadas quanto suas propriedades 

biológicas. Sabe-se ainda que o Brasil dispensa cerca de dois a três bilhões de dólares por ano 

com importação de matéria prima para a fabricação de medicamentos e que 54% dos fármacos 

consumidos no país são importados, de empresas multinacionais, o que acarreta em medicações 

com valores expressivos, índice que favorece a utilização de alternativas medicinais 

(CARNEIRO et al., 2014; VARANDA, 2006).  

 

 

7.1 INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO 

 

 

O análise epidemiológica deste trabalho foi obtido, conforme descrito na metodologia, 

a partir de uma entrevista estruturada (APENDICE D) aplicada a 75 voluntários identificados 

que consumiram e/ou consomem alguma forma do preparado da planta Morinda citrifolia, 

planta popularmente conhecida como Noni. 

Os dados brutos foram analisados, em seguida resumidos e apresentados na forma de 

gráficos e tabelas. Os resultados estão representados em valores brutos resumidos, valores 

relativos de cada questão em porcentagem, média dos valores, moda e mediana, ou seja, foram 

apresentados por meio de estatística descritiva. No entanto, a questão 19.1 que aborda: “o que 

você bebe?”, refere-se a qual tipo de bebida alcoólica o entrevistado ingere não está 

representada em tabela, visto que a resposta não pôde ser transformada em uma variável 

quantitativa, pois os entrevistados afirmaram não fazer distinção entre os compostos etanólicos 

consumidos. 

O primeiro critério a ser avaliado nos revela que o consumo de plantas é mais frequente 

entre as mulheres, (63 mulheres - 84%) em comparação aos homens (12 homens - 16%) (Tabela 

01). Os achados desta variável   corroboram com o que foi apresentado por ARRUDA (2011) 

em sua pesquisa epidemiológica realizada em Belém-PA, Brasil. A pesquisa que teve como 

amostra 140 voluntários, e empregou metodologia semelhante a este trabalho, com aplicação 

de questionários semiestruturados visando avaliar o perfil dos consumidores de plantas com 
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finalidades terapêuticas. Neste trabalho, o autor identificou que a maior parte dos consumidores 

se tratavam de mulheres, representando 63% dos entrevistados enquanto apenas 37% eram 

homens. O predomínio de mulheres pode ser justificado por serem, geralmente, as responsáveis 

pelo cuidado doméstico e dos filhos, buscando conhecimentos sobre tratamentos alternativos 

de modo a obter formas mais rentáveis para curar ou mesmo prevenir doenças dos integrantes 

da família (LÖBLER et al., 2014). 

Tabela 01: Avaliação Socioeconômica dos Entrevistados Consumidores de Noni 

 

A faixa etária avaliada seguiu a mesma variação, com um intervalo considerável, visto 

que esta variação foi entre 18 e 83 anos de idade, com média de 55 anos (desvio padrão:15,72), 

sendo a idade de 55 anos, a mais frequente reportada pelos indivíduos entrevistados (Tabela 

01). A faixa etária observada em nossa pesquisa difere um pouco do que foi encontrado por 

outros autores. ETHUR e colaboradores (2011) avaliou que a idade predominante de consumo 

de plantas com finalidade terapêutica está entre 21 e 60 anos. Diferentemente, nosso trabalho 

demonstrou que o consumo de Noni está amplamente distribuído entre todas as faixas etárias, 

visto que o intervalo esteve entre 18 a 83 anos, sendo observado 01 indivíduo com 18 anos de 

idade e 01 indivíduo com 83 anos de idade. Entre os mais jovens foi possível observar que 

maioria destes justificavam o consumo da planta como medida profilática e/ou como forma de 

emagrecimento, sendo esta planta bastante conhecida por seu potencial termogênico e 

emagrecedor (MATOSO et al., 2013; SOLOMON, 1998).  Entre os mais idosos, em geral a 

planta é utilizada como fonte alternativa de medicação para as doenças que estão sendo tratadas 

com terapias convencionais. 

O nível de escolaridade questionado por anos de estudo, também foi bastante 

diversificado, variando de 01 ano de estudo para aqueles entrevistados que foram apenas 

alfabetizados (leem e escrevem com dificuldade), até voluntários com nível de escolaridade de 

pós-graduação (desvio padrão: 4,69), no qual os resultados estão apresentados na Tabela 01.A 

medida estatística descritiva de frequência adotada para avaliação da variável foi a moda, ou 

 Média Valor 

Absoluto 

Valor 

relativo 

Intervalo Moda Mediana Desvio 

padrão 

1. Sexo 

Feminino - 63 84% - - - - 

Masculino - 12 16% - - - - 

2. Idade média 55 anos -  18 - 83 55 56 15,723 

3. Escolaridade 

Média 

8,7 anos - - 1 - 17 4 anos 9 4,69 

4. Renda média R$ 1248,45 - - R$ 78,00 - 

R$ 4728,00 

R$ 

788,00 

R$ 

1.000,00 

R$ 

892,60 
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seja, o padrão que está mais presente entre as respostas, onde obteve-se o valor de 04 anos de 

estudo. 

Esses resultados demonstram que, apesar do consumo da planta com finalidade 

terapêutica não ser uma característica exclusiva de indivíduos com baixa escolaridade, a 

tendência maior de consumo realmente está entre aqueles com menor escolaridade (com 

aproximadamente 04 anos de instrução – ensino fundamental incompleto) (Tabela 01). Este 

resultado corrobora com o que foi apresentado em uma pesquisa realizada na cidade de São 

Gabriel, Rio Grande do Sul, Brasil, na qual foi observado que a escolaridade predominante foi 

o ensino fundamental incompleto. Segundo o mesmo autor, esse fator pode estar associado, na 

maioria das vezes, à baixa renda, o que torna mais acessível a essas pessoas a utilização das 

plantas como uma forma de prevenção e tratamento de complicações (LÖBLER et al., 2014). 

Neste sentido, os produtos de origem natural ganharam maior visibilidade pela 

população nas últimas décadas, entre as razões para essa popularidade estão o menor custo, o 

difícil acesso da população à assistência médica, a fácil disponibilidade, a adesão facilitada do 

paciente e a taxa de efeitos colaterais significativamente reduzida em alguns casos. O consumo 

de plantas para finalidades terapêuticas é realizada principalmente em regiões mais pobres do 

pais, locais estes que possuem obstáculos básicos na utilização de medicamentos pela 

população carente, que vão desde o acesso aos centros de atendimento médico a aquisição de 

medicamentos (MACIEL, 2002; VEIGA JR., 2005; BADKE et al., 2012; HASLAN et al., 

2015). 

De acordo com os achados da literatura que descreve o consumo de plantas com 

finalidade terapêutica como sendo uma característica de populações carentes, avaliamos a renda 

per capita dos voluntários. Os resultados, apresentados na Tabela 01, nos mostram que há uma 

extensa variação quanto ao perfil socioeconômico dos voluntários entrevistados. Foi obtido um 

intervalo entre R$ 78,00 à R$ 4.728,00, sendo que a média foi estabelecida em R$ 1.248,45 e 

desvio padrão de R$ 892,60. Contudo, o valor com maior repetição em respostas foi de um 

salário mínimo por pessoa (R$ 788,00) com mediana de R$ 1.000,00, sendo que valor de 

amplitude é de R$ 4.650 reais. Em casos de variáveis quantitativas que possuam um alto valor 

de amplitude dos dados, o valor da média não é um bom indicativo para a avaliação. Nestes 

casos, os valores avaliados devem ser moda e mediana, as quais identificamos nesta pesquisa 

que os valores de moda e mediana são de R$ 788 e R$ 1000 reais respetivamente. 

Com nossa pesquisa epidemiológica identificamos que a renda média predominante 

entre os voluntários consumidores de Noni é de R$ 788,00, nos revelando que o perfil de 

consumo da planta com finalidade terapêutica não pode estar associada exclusivamente à 
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populações de baixa renda, visto que o valor encontrado não pode ser assim considerado nos 

dias atuais, sendo que na data da pesquisa o valor refere-se a um salário mínimo mensal e, 

segundo BRASIL (2016) baixa renda é o cidadão que possui como renda per capita no valor de 

meio salário mínimo mensal (R$ 394,00). 

Outro critério avaliado e de grande importância para a discussão e desenvolvimento 

deste trabalho é quanto à saúde do entrevistado, identificando se o mesmo possui doenças 

diagnosticadas ou ainda se estão sob tratamento para estas doenças. Essa avaliação foi 

sumarizada e está apresentada na Tabela 02. 

Tabela 02 – Avaliação da Saúde do Entrevistado Consumidor de Noni, Quanto a Doença Diagnosticada, 

Medicação Consumida e Doença Hepática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível observar que aproximadamente 75% dos entrevistados possuíam algum tipo 

de doença diagnosticada e, destes, 84% faziam uso de algum medicamento para essa doença. 

Como apresentado na Tabela 02, observamos que vários entrevistados possuem mais de uma 

doença diagnosticada, sendo que hipertensão está presente em aproximadamente 70% dos 

entrevistados, seguido por hipercolesterolemia (23,2%), gastrite (19,6%), alterações cardíacas 

(17,85%), Diabetes mellitus (16,07%), hipotensão (5,3%), câncer (3,5%) e hepatite (1,7%). Dos 

entrevistados, 50% disseram possuir outras doenças que não estão listadas, sendo estas doenças 

como a artrite reumatoide, artrose, problemas respiratórios (asma, rinite alérgica), fibromialgia, 

 Valor absoluto Valor relativo 

5. Doença   

Sim 56 74,7% 

Não 19 25,3% 

5.1 qual?   

Diabetes mellitus 9 16,07% 

Hipertensão 39 69,6% 

Hipotensão 3 5,3% 

Hipercolesterolêmia 13 23,2% 

Câncer 2 3,5% 

Hepatite 1 1,7% 

Gastrite 11 19,6% 

Alterações cardíacas 10 17,85% 

Outros 28 50% 

5.2 medicação para a doença?   

Não 9 16,1% 

Sim 47 83,9% 

6. Outra medicação   

Não 32 42,6% 

Sim 39 52% 

Sem resposta 4 5,4% 

23. Doença no fígado   

Não 65 86,66% 

Sim 10 13,34% 
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glaucoma, hipo e hipertireoidismo, mal de Parkinson, osteoporose, depressão, diverticulite, 

labirintite, prolapso, psoríase, refluxo gástrico e tendinose. 

Com estes resultados demonstramos que grande parte dos entrevistados consumidores 

de Noni possuem algum tipo de doença diagnosticada e fazem tratamento para essas doenças 

com os mais diversificados tipos medicamentosos. São pessoas que possuem algum tipo de 

agravo a saúde e que estão mais propensas a algum tipo de reação física e química devido a 

associação de fármacos, sintomas das doenças, entre outros. Os nossos resultados corroboram 

com o exposto por PISANO e colaboradores (2012) que apontam uma evolução no perfil do 

consumo de plantas com finalidades terapêuticas, sendo que estas são cada vez mais utilizadas 

como metodologias alternativas, porém associada ao uso de medicação convencional 

recomendada pelo profissional médico. O uso associado de plantas para fins medicinais e outros 

compostos é confirmado por ARAÚJO e colaboradores (2015), cujo levantamento 

epidemiológico no bairro de Malvinas, na cidade de Campina Grande – PB identificou que, dos 

consumidores de plantas para finalidades terapêuticas, 54% faziam algum tipo de associação, 

sendo que destes, 30,7% associavam com medicação alopática e 30,7% faziam uso de duas 

plantas ou mais em paralelo. 

O termo interações medicamentosas refere-se à interferência de um fármaco na ação 

de outro, ou de um alimento ou nutriente na ação de medicamentos. Existem interações 

benéficas e importantes para o tratamento de doenças, na qual as indesejáveis reduzem o efeito 

ou promovem um resultado contrário ao esperado, aumentando a incidência de efeitos adversos. 

O mesmo vale para a interação que pode ser ocasionada por medicação e plantas que são 

utilizadas para finalidades terapêuticas (CORDEIRO, CHHUNG e SACRAMENTO, 2005). 

Trabalhos anteriores afirmavam sobre a possibilidade de interação entre Noni e outros 

fármacos, plantas ou doença. Portanto, a confirmação do diagnóstico de doenças pode ocasionar 

alterações nos indivíduos, sejam estas físicas, químicas e até mesmo psicológicas. Sendo assim, 

a associação do Noni com um ou mais desses produtos ou até mesmo doenças, poderá dificultar 

a confirmação da etiopatogênese, por exemplo, em caso de lesão hepática ou alterações 

bioquímicas hepáticas (MILLONING, STADLMANN e VOGEL, 2005; STADLBAUER et al., 

2005; YUCE et al., 2006; LOPEZ et al., 2007; YU et al., 2011; MRZLJAK et al., 2013) 

Para a avaliação da saúde hepática do voluntário, ressaltamos que o fígado é um órgão 

de extrema importância na metabolização de drogas, as quais são substâncias consideradas pelo 

organismo como substâncias químicas estranhas; fármacos tratam-se de um caso especial de 

substancia química estranha. O metabolismo dos fármacos envolve dois tipos de reações (fase 

I e fase II), sendo que estas podem ocorrer no plasma, porém ocorrem principalmente no fígado 
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(PEREIRA, 2007). Ou seja, os compostos farmacológicos consumidos pelos indivíduos 

(sintéticos ou naturais) são metabolizados no fígado e a depender do tipo de medicação, 

interação e composto, esse órgão pode ser lesionado acarretando na perda da homeostase 

hepática. Diante do exposto, fez-se necessário o questionamento ao entrevistado sobre sua 

condição hepática e, foi observado que cerca de 13,34% dos entrevistados possuem algum tipo 

de alteração hepática diagnosticada (Tabela 02), o que reforça ainda mais a possibilidade de 

lesão ocasionada por algum tipo de interação medicamentosa. 

A espécie humana possui uma cultura de que o que é natural, provindo da natureza não 

possui potencial tóxico, porém, sabe-se que esse não é um fato verídico. Na planta Noni foram 

identificados mais de 200 compostos (CORREIA et al., 2011; PALIOTO et al., 2015) sendo 

possível que alguns desses compostos possam causar interações com os compostos de fármacos 

utilizados pelo indivíduo e que possa atuar em sinergismo/antagonismo com essas medicações 

ocasionando algum efeito colateral e até alterações hepáticas destes indivíduos. Observou-se 

neste trabalho que a maior parte dos consumidores de Noni possuem algum tipo de doença e 

que maioria faz uso de algum medicamento para tratamento e ainda associam ao uso de outras 

medicações. O uso de mais de um tipo de medicação pode interferir de forma substancial no 

funcionamento e saúde hepática, desta forma, este trabalho comprova que mais estudos 

experimentais devem ser realizados com o intuito de avaliar se de fato a planta possui potencial 

tóxico ou se os efeitos colaterais identificados ou os casos de hepatotoxicidade são resultados 

de interações: fármaco-fármaco, fármaco-planta ou planta-doença. É importante ainda analisar, 

de forma detalhada, quais os efeitos isolados e em sinergismo dos compostos presentes e 

identificados no Noni, utilizando técnicas de pesquisa em experimentação animal e/ou com o 

uso de cultura celular de linhagens humanas. 

Assim como os fármacos podem desenvolver alterações e lesões hepáticas, o álcool e 

o tabaco possuem potencial tóxico, nesta pesquisa observamos que 24% dos entrevistados 

consomem bebida alcoólica e 20% fazem uso de algum tipo de droga lícita contendo tabaco 

(Tabela 03). O consumo médio de bebida alcoólica foi de 1.495,3 mL por dia, sendo que, para 

essa avaliação não foram considerados os valores exatos da dosagem de álcool por tipo de 

bebida, pois o critério avaliado buscava identificar o consumo ou não de bebidas alcoólicas e 

não o teor alcoólico exato consumido, visto que os voluntários afirmaram consumir bebidas 

alcoólicas, porém, não houve consenso no quesito de distinção entre os tipos de bebidas 

consumidas. Contudo o valor que mais se destaca é quanto à média do consumo de produtos 

contendo tabaco, dois entrevistados admitiram fazer uso esporádico (01 vez na semana) de 

narguilé, e segundo Ministério da Saúde (MS), 60 minutos de uso do aparelho equivale ao 
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consumo de aproximadamente 100 cigarros convencionais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Segundo essa informação, a média de consumo diário de tabaco, acrescido ao consumo de 

narguilé foi de aproximadamente 41 cigarros e quando narguilé não é considerado esse valor 

decai significativamente para 12 cigarros. Nesse ponto deve ser levado em consideração o 

intervalo, visto que este foi de 01 a 40 cigarros por dia, sendo que a maioria admitiu consumir 

03 cigarros por dia. Estes resultados estão apresentados na Tabela 03. 

Tabela 03 – Hábitos dos Entrevistados quanto ao consumo de bebida alcoólica, tabaco e uso associado com 

o Noni. 

 

 

Além de nicotina, existem no cigarro mais de 4.500 substancias químicas com efeitos 

cancerígenos, mutagênicos, tóxicos e irritante. Assim sendo, o consumo de tabaco está 

associado ao aumento do risco de doenças do aparelho gastrointestinal como câncer do esôfago, 

do estômago, pâncreas, fígado e boca (SENGER et al., 2011). O álcool, por sua vez, agrava o 

processo de absorção de nutrientes no indivíduo, potencializa estados de anorexia, estimula 

metabolismo, estresse oxidativo e a maior excreção urinaria de micronutrientes hidrossolúveis. 

Como consequência, o indivíduo pode desenvolver anemia, esteatose hepática, 

imunossupressão (MAIO et al., 2000). Com isso, podemos inferir que o consumo de álcool e 

tabaco por esses voluntários pode ser considerado um agravante para possíveis alterações 

clínicas e estruturais, sejam estas no fígado ou em qualquer outro órgão do organismo. Levando 

em conta este consumo, possíveis alterações nestes indivíduos devem ser analisadas 

detalhadamente, sendo que de imediato e sem exames mais específicos não há como definir a 

 Valor absoluto Valor relativo Intervalo Moda Mediana 

19. Bebida alcoólica      

Não 56 74,66%    

Sim 18 24%    

19.2. Frequência (média) 2,18 dias  1 – 7 dias/semana 01 e 02 

dias 

2 

19.3. Quantidade (média) 1.495,3 mL  20 – 6000 mL 350mL e 

700 mL 

700 mL 

20. Fumante      

Não 59 78,7%    

Sim 15 20%    

20.1 frequência (média) 5 dias  1 – 7 dias/semana 7 dias 7 dias 

20.2 quantidade (média)      

Com narguilé 40,84  1 – 200 cigarros/dia 3 cigarros 10 cigarros 

Sem narguilé 11,9  1 – 40 cigarros/dia   

21. Droga de abuso      

Não 75 100%    

Sim 0 0%    

22. Uso associado      

Não 53 70,6%    

Sim 22 29,4%    
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real etiopatogênese de possíveis casos de hepatotoxicidade e, no entanto, não há uma forma 

segura de atestar que estas possíveis alterações sejam decorrentes apenas do consumo de Noni. 

Além de avaliar a saúde e realizar anamnese do perfil da saúde do voluntário, nossa 

pesquisa buscou analisar a forma com que estes voluntários adquiriam a planta em estudo. Visto 

que, a ANVISA segue proibindo a comercialização da mesma, esperávamos não encontrar 

casos de compra do produto preparado para fins terapêuticos, porém, como mostra o Gráfico 

01, nossa hipótese inicial não foi sustentada. 

Gráfico 01 – Aquisição da planta e/ou preparado. 

 

 

Principais formas de aquisição da planta in natura ou de algum 

preparado. 

 

 

Observamos que a doação da fruta in natura é a principal forma de aquisição (53,3%), 

seguido de cultivo próprio da planta (41,3%). Podemos notar que mesmo com a proibição da 

comercialização da planta pela ANVISA, há indivíduos que compram a fruta in natura (10,6%) 

e os preparados, conhecidos popularmente como garrafadas, contendo Noni (4%) (Gráfico 01). 

Ressalva-se que esses valores se sobrepõem, visto que alguns entrevistados possuem mais de 

um meio de aquisição da planta. Desta forma, podemos avaliar que apesar da proibição imposta 

pela ANVISA, não se tem um controle quanto a venda de preparados de Noni, onde os 

entrevistados que afirmaram comprar os produtos com Noni, esclarecem que os adquirem em 

comercio público nas cidades, através das populares feiras semanais. 

Uma pesquisa realizada por LOPES (2011), na cidade de Maringá, Paraná, Brasil, 

identificou que, em geral a principal forma de aquisição de plantas medicinais e fitoterápicos é 

por meio de cultivo próprio, seguido de compras em farmácias, doação de vizinhos e compras 

em lojas de produtos naturais. Uma pesquisa epidemiológica publicada por ETHUR e 

colaboradores (2011) corrobora com o que foi exposto por LOPES; e acrescenta que, segundo 

sua avaliação, a obtenção por cultivo próprio representa 55% do total de formas de obtenção. 

Em nossa pesquisa, por não ser uma planta autorizada pela ANVISA, não tivemos 
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conhecimento de nenhum voluntário que obtém a planta por meio de compras em farmácias 

especializadas em manipulação. Além disso, diferentemente do que exposto por LOPES et al. 

(2011) e ETHUR et al., (2011), a principal forma de obtenção é por doação da fruta por terceiros 

e não por cultivo próprio, sendo que esta categoria ocupa segunda posição em nosso 

escalonamento. 

Outro fator avaliado durante a entrevista diz quanto a forma com que o produto é 

consumido, ou seja, a forma do consumo pelos voluntários, referindo-se à quantidade 

consumida, forma, dias de uso por semana, parte consumida e a formulação. Esses dados 

avaliados estão representados na Tabela 04. 

Tabela 04 – Forma de consumo do Noni pelos entrevistados, quanto a parte consumida, forma e horário de 

ingesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As informações obtidas nos revelam que não há um padrão quanto a forma de consumo 

de Noni, ressaltando que esse fator deve ser observado e sugerido como uma potencial causa 

dos efeitos colaterais e interações medicamentosas sugeridas pela ANVISA (2008). Foi 

observado que há uma variação no intervalo de dias por semana que a planta é consumida (01 

 Valor absoluto Valor relativo/ 

Intervalo 

Moda Desvio 

padrão 

7. Dias de uso (média) 6,1 dias 1 – 7 dias 7 1,95 

8. Quantidade (média) 96 mL 1 – 7 dias 20 mL 133,17 

  5 – 100 mL 53   

  101 – 200 mL 18   

  201 – 300 mL 2   

  301 – 400 mL 1   

  1000 mL 1   

9. Parte da planta     

Frutos 74 98,7%   

Folhas 3 4%   

Caule 0 0%   

Raiz 0 0%   

Não sabe 1 1,33%   

10. Consumo     

Fruta 8 10,6%   

Suco 58 77,4%   

Garrafada 1 1,3%   

Chá 1 1,3%   

Solução etanólica 10 13,3%   

Outros 6 8%   

14. Horário     

Em jejum 45 60%   

Após o café da manhã 18 2,32%   

Antes do almoço 7 9,33%   

Junto com o almoço 0 0%   

Durante a tarde 8 10,6%   

Antes do jantar 6 8%   

Junto com o jantar 0 0%   

Antes de se deitar 20 26,6%   

Outros 5 6,66%   
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a 07 dias;), sendo que maioria afirma consumir todos os dias da semana, seguida da quantidade 

em que estes preparados são consumidos. Há indivíduos que consomem cerca de 5 mL/dia 

(colher de sopa), porém foram encontrados indivíduos que fazem uso de 1.000 mL/dia. Desta 

forma, a média de consumo foi de 96 mL por dia, porém o intervalo da quantidade de consumo 

deve ser considerado (desvio padrão: 133,176). O padrão que mais se repetiu entre os 

entrevistados foi o consumo de aproximadamente 20 mL por dia.  

Nessa etapa do trabalho não observou-se um padrão considerável de associação entre 

possíveis efeitos colaterais entre aqueles que consomem maior quantidade de Noni, visto que o 

entrevistado que admitiu consumir 1000 mL do preparado com suco diz não sentir efeitos 

colaterais com essa quantidade de consumo, pelo contrário, afirma que essa é a quantidade exata 

para lhe trazer maior gama de benefícios com o consumo. Da mesma forma não observamos 

avaliações apenas positivas sobre o consumo e ausência de efeitos colaterais naqueles que 

consumiam quantidades baixas, entre de 5 mL a 20 mL.  

Quase a totalidade dos entrevistados (99%) fazem uso da fruta de Noni (apenas 4% 

utilizam as folhas), destes 77,4% consomem em associação/mistura, com algum suco; sendo 

que apenas 01 voluntário entrevistado faz uso da fruta em uma mistura com sucos de frutas 

como caju e abacaxi e os demais misturam a polpa da fruta com suco de uva integral; 10,6% 

consomem a fruta pura, 13,3% consomem em mistura com alguma solução etanólica (vinho) e 

os demais em forma de chá (1,3%), garrafadas com outras plantas (1,3%) ou outro tipo de 

preparado  como, cremes para peles e condicionadores capilares (8%), dados apresentados na 

Tabela 04. 

Segundo as informações apresentadas no trabalho, os pesquisadores que admitem que 

a planta possui potencial hepatotóxico atribuem essa característica à presença na planta do 

composto antraquinona. Porém, sabe-se também que a quantidade desse composto na fruta da 

planta é menor que a quantidade presente em outras frutas convencionais. A maior quantidade 

de antraquinona na planta está distribuída na raiz e esta parte não foi apontada como consumida 

pelos entrevistados (SANTOS et al., 2008).  

Outros trabalhos publicados que avaliaram a forma de preparo e consumo de plantas 

com finalidades terapêuticas, não seguem o mesmo perfil encontrado em nossa pesquisa. 

GONÇALVEZ et al. (2011), observou que 84% dos seus entrevistados utilizam a planta fresca, 

16% o vegetal seco e que 62% só fazem uso na forma de chá e que 3% só utilizam na forma de 

xarope de preparo caseiro. A pesquisa epidemiológica realizada por LÖBLER et al. (2014) 

identificou que 71% das pessoas declararam que a forma de preparo das plantas medicinais é 

por infusão, seguida do modo fervura (27,6%). Vale ressaltar que os dois trabalhos citados não 



49 
 

avaliaram apenas uma planta, avaliaram o consumo de plantas como um todo, não se prendendo 

a apenas uma espécie. Tendo em vista que nosso trabalho epidemiológico se trata de uma 

pesquisa inédita, podemos sugerir que a diferença de perfil com os trabalhos publicados está 

diretamente ligada ao tipo de planta que estamos avaliando. O Noni é conhecido por possuir 

um gosto pouco agradável, no qual os voluntários afirmam que não conseguem consumir a fruta 

pura ou em forma de chá ou infusão, e a misturam com suco de uma outra fruta, em sua maioria 

suco de uva, para que o gosto forte do Noni seja mascarado pelo gosto do suco de uva. 

Não foi observada uma padronização também quanto ao horário de consumo, como 

foi apresentado na Tabela 04, sendo que há aqueles que consomem a planta em jejum e em 

vários horários durante o dia, antes do almoço, após o almoço, antes do jantar e após o jantar. 

Houve casos em que o entrevistado justifica o consumo em jejum por acreditar que essa seja a 

única forma que a fruta tenha efeitos benéficos no organismo, porém alguns entrevistados 

consomem apenas após uma alimentação prévia devido informações e experiência própria de 

que a fruta em jejum cause problemas gastrointestinais. 

O consumo de plantas para finalidade terapêutica, em grande maioria não é indicada 

ou acompanhada por profissional médico. Esse fator se justifica por todos os pontos 

demostrados de favorecimento do consumo de plantas com potencialidades biológicas, como o 

alto custo dos medicamentos e a precariedade da assistência médica para grande parte da 

população. Esse fato pode ser comprovado em nosso trabalho, que apontou que 96% dos 

entrevistados não procuraram atendimento médico antes de iniciar o consumo de Noni (Gráfico 

2A). Quando questionados sobre sua saúde após o consumo, 53% dos entrevistados disseram 

não sentir diferença no quesito de propensão a doenças oportunistas, 39% afirmaram ficar mais 

imunoresistentes, contra 8% que afirmaram que sua resistência imunológica foi prejudicada 

com o consumo (Gráfico 2B). 
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Gráfico 02 – Entrevistados que procuraram atendimento médico antes de iniciar o uso de Noni e propensão 

a outras doenças oportunistas. 

 

(A)       (B) 

 
(A) Índice dos entrevistados que procuraram atendimento médico e auxilio antes de iniciar o consumo 

de Morinda citrifolia (Noni). (B) Propensão, segundo os entrevistados, de adquirir outras doenças 

oportunistas, virais, bacterianas e outras, a partir do consumo de preparados a base de Noni 

 

Outro critério avaliado em nossa pesquisa foi se o voluntário sentiu algum desconforto, 

reação adversa com o consumo do Noni. Questionou-se ainda se estes voluntários identificaram 

melhoras na saúde após início do consumo e se o entrevistado, após o uso, indicaria o consumo 

de preparados da planta a uma terceira pessoa (Gráfico 03). Sem eliminar a possibilidade de 

efeito placebo entre os entrevistados, 88% deles afirmaram não sentir desconforto com o 

consumo, sendo que aqueles que afirmaram que sentiram (12%) disseram ter sintomas como 

dor de cabeça, náuseas, tontura, fadiga e dor no corpo (Gráfico 03). 

Gráfico 03: Resultados sobre desconforto, melhora e indicação da planta Noni. 

 

 

 

(A) Sentiu algum desconforto após início do consumo de Noni. (B) Sentiu alguma melhora após o consumo. 

(C) Indicaria o Noni para outra pessoa. 

 

É de conhecimento científico que entre os compostos identificados no Noni, alguns 

possuem atividade de imunoestimulação (MATOSO et al., 2013; SOLOMON, 1998). Do total 

de entrevistados que afirmam sentir melhora significativa com o consumo de Noni, não 
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podemos deixar de avaliar um possível efeito placebo. O efeito placebo é definido pelos 

cientistas como uma substância sem atividade farmacológica, que pode ser administrada como 

controle em tratamentos clínicos com medicamentos, ou pode ser dado ao paciente para efeitos 

benéficos. Ou seja, o placebo é uma intervenção projetada para simular a terapia médica, mas 

não acreditada para ter um efeito especifico na doença ou na circunstancia a ser aplicado 

(DOURADO et al., 2004). Neste sentido, a planta pode não ter efeito farmacológico sobre a 

resposta imune do entrevistado, porém, de forma sinérgica ao consumo existe o efeito placebo 

que pode interferir diretamente na resposta imune desse entrevistado. Pensando ainda na 

possibilidade de efeito placebo entre os entrevistados, 88% deles afirmaram não sentir 

desconforto com o consumo, sendo que aqueles que afirmaram que sentiram (12%) disseram 

ter sintomas como dor de cabeça, náuseas, tontura, fadiga e dor no corpo.  

Como demonstrado anteriormente, parte significativa dos entrevistados foram 

anteriormente diagnosticados com algum tipo de doença, e parte destes fazem uso de medicação 

alopática para controle, tratamento e cura da doença. Visto isso, podemos observar durante a 

entrevista, que aqueles com doenças consideradas de gravidade elevada são os que mais se 

sentiram beneficiados com o consumo. Podemos citar, como ilustração, os pacientes que fazem 

e/ou fizeram uso do Noni concomitantemente com tratamento quimioterápico ou radioterápico 

para neoplasias. Esses pacientes afirmam que passaram a responder de forma mais proveitosa 

ao tratamento após o consumo. Alguns dos entrevistados curados de algum tipo de neoplasia, 

afirmam que apenas se curaram pelo consumo do Noni, pois se sentiam altamente debilitados 

com os tratamentos convencionais e que observaram grande melhora a partir do consumo da 

planta.  

WANG e colaboradores (2006) publicaram os resultados de uma pesquisa que buscou 

identificar o potencial antineoplásico de M. citrifolia. Os pesquisadores demonstraram que o 

Noni atua de modo preventivo durante a formação do ácido desoxirribonucleico (DNA) 

carcinogênico, representando uma redução de 30% da formação no coração, 41% no pulmão, 

42% no fígado e 80% no rim de ratas fêmeas adultas da linhagem Sprague-Dawley, porém por 

mecanismos ainda desconhecidos. Essa linhagem é amplamente utilizada por tratar-se de um 

modelo geral polivalente, sendo utilizados em modelos de teste de segurança e eficácia, 

envelhecimento, nutrição, obesidade induzida por dieta, modelo cirúrgico e em pesquisas 

envolvendo oncologia, como no caso da pesquisa desenvolvida por WANG e colaboradores 

(CHARLES RIVER, 2016).  

Os entrevistados foram questionados quanto ao diagnóstico de alguma nova doença 

após o início do consumo de Noni, seguida pela avaliação, por parte do entrevistado, se a nova 
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doença poderia ser associada ao consumo da planta (Gráfico 04). Do total de entrevistados, 9% 

afirmaram que após o início do consumo foram diagnosticados com outra (s) doença (s) antes 

não diagnosticada e destes 14,3% (01 entrevistado) atribuiu a doença ao consumo de Noni, 

como é apresentado no Gráfico 04. Porém o diagnóstico em questão foi de uma infecção 

bacteriana estomacal, que de fato, não pode ser confirmada como decorrente do consumo do 

Noni, considerando que neste tipo de infecção há inúmeras etiologias envolvidas. 

Gráfico 04: Doenças após o início do consumo e atribuição da mesma a planta Noni. 

 

(A) Aparecimento de doença após o consumo de Noni. 

(B) Atribuição da doença ao consumo do Noni. 

 

Além de seu potencial antineoplásico, existem estudos sobre que atribuem a planta 

atividades antiviral, antibiótica, anti-inflamatória, analgésica, termogênica (PALIOTO et al., 

2015). Devido a essa grande especulação a planta é consumida em larga escala para as mais 

variadas finalidades, desde para analgesia até para finalidade de emagrecimento. Porém, nosso 

trabalho demonstrou que a principal finalidade de consumo entre os entrevistados é 

imunoestimulação (38,6%), ficando atrás apenas da opção de outros (44%), como apresentado 

no Gráfico 05. Contudo, quando os entrevistados eram questionados sobre qual o outro motivo, 

todos responderam que era uma utilização como medida profilática, o que corresponde a 

imunoestimulação. Esse resultado nos revela que além do tratamento para doenças específicas 

o Noni é demasiadamente utilizado pelos entrevistados para prevenir doenças oportunistas e 

para auxiliar o sistema imunológico frente a algum tipo de tratamento, como por exemple, 

tratamento antineoplásico. 

Dentre as demais finalidades de utilização da planta, foi observado entrevistados que 

a utilizam com finalidade: antiviral (6,66%), redução do colesterol (14,6%), anti-inflamatório 

(16%), emagrecimento (14%), antibiótico (2,6%), analgésico (16%), antitumoral (17,3%), 

diabetes (12%), regulação da pressão (14,6%) (Gráfico 05). A variável de consumo do Noni 



53 
 

para a regulação da pressão arterial foi observada tanto em pacientes com hiper quanto 

hipotensão. Parte dos entrevistados consomem preparados a base de Noni com finalidade de 

tratamento das doenças, as quais são diagnosticadas, em associação com a medicação ofertada 

pelo médico. Como observado, a planta é utilizada por diversas finalidades e esse conhecimento 

sobre a utilização trata-se de uma transposição cultural de conhecimentos, ou seja, o consumo 

se dá em grande parte por indicação de terceiros (familiares e amigos) que consumiram em 

algum momento da vida algum preparado da planta. Apenas 02 entrevistados afirmaram que 

iniciaram o consumo após consulta médica e indicação do Noni por um profissional médico, 

como foi demonstrado anteriormente através do Gráfico 02. 

ARRUDA (2011) ao avaliar em sua pesquisa qual a principal finalidade do consumo 

de plantas com finalidade terapêutica, observou que 63% dos entrevistados utilizam com o 

intuito de cura para doenças, 28% para prevenir doenças e 11% para outras finalidades. Este 

resultado difere do que observamos referente a finalidade do consumo do Noni, pois a maioria 

dos nossos entrevistados afirmaram que o uso seria decorrente de medida profilática e 

imunoestimulação, com finalidade de prevenção de doenças (Gráfico 05). Seguindo a mesma 

linha de ARRUDA, os pesquisadores LOPES, NOGUEIRA e OBICI (2011), identificaram que 

maioria dos consumidores utilizam plantas com finalidade terapêutica com o objetivo de 

tratamento de doenças, sendo que a principal doença listada é gripe, seguida de dor, tosse, 

antidepressivo/calmante, mal-estar gástrico e outros menos listados.  

Gráfico 05: Finalidade do consumo de Noni. 

 

 

Finalidade do consumo de M. citrifolia (Noni). Valores sobrepostos com entrevistados 

afirmando consumir por motivo de duas ou mais finalidades 
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Ao serem questionados quanto ao conhecimento científico sobre a planta 71% afirmam 

conhecer os benefícios do Noni (Gráfico 06 A). A maior parte desses voluntários, explicam o 

conhecimento por meio de matérias lidas em jornais e revistas, reportagens em mídia televisiva 

e rádio. E 75% dizem não conhecer nada sobre os possíveis riscos (Gráfico 06 B) e se mostraram 

resistentes em afirmar que não há riscos com o consumo, devido ser de origem natural. Porém, 

sabemos que essa justificativa é infundada, como citado anteriormente, ser de origem natural 

não elimina a possibilidade de potencial tóxico dos compostos. 

Gráfico 06 – Conhecimento sobre riscos e benefícios do consumo e/ou uso de Noni 

 

 
 

A divulgação da mídia no que se refere ao consumo de Noni, trata a planta como sendo 

potencialmente terapêutica e com grandes benefícios terapêuticos. Porém, essas reportagens 

não trazem consigo embasamento científico não podendo ser consideradas em âmbito de 

pesquisa científica como portadoras de verdades absolutas. Por isso, um maior número de 

entrevistados afirmou conhecer sobre os benefícios do Noni, pois assistiram reportagens 

midiáticas sobre o assunto e maioria dos entrevistados afirmavam ainda que não possuíram 

curiosidade suficiente para pesquisar cientificamente sobre possíveis riscos e benefícios da 

planta. Outro fator que deve ser considerado é quanto a faixa etária de maior parte dos nossos 

entrevistados, associado ao índice de escolaridade da maioria destes e as dificuldades de 

obtenção de informações científicas. 

Como uma última categorização, foi questionado se os entrevistados possuíam 

conhecimento sobre o decreto publicado pela ANVISA (2008) proibindo a comercialização de 

Noni (Gráfico 07 A), e a opinião deste entrevistado sobre o motivo da proibição (Gráfico 07 

B). 

Ao serem questionados sobre o conhecimento do decreto da ANVISA, em 2008 com 

a proibição da comercialização do Noni, 97,3% dos entrevistados se mostraram surpresos com 
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a informação e disseram não terem conhecimento do decreto (Gráfico 07). Na tentativa de 

justificar a proibição 52% afirmaram que o fato se tratava de uma jogada de interesse comercial, 

considerando que a planta era de fácil aquisição e que atualmente era possível encontrar, ainda 

que em compras, em um valor acessível à população o que poderia reduzir o consumo de 

medicação alopática. Ainda nesse contexto, segundo os entrevistados, acarretaria em perda de 

lucros para as indústrias farmacêuticas, pois o Noni poderia substituir muitas medicações 

existentes. Um número significante (36%) afirmou ainda que a planta não possui estudos 

específicos e por isso foi proibida sua comercialização. Houve aqueles que afirmaram que a 

planta ainda não possuía testes em humanos e por isso permanecia proibida, e 

consequentemente não possui suas propriedades devidamente descritas e confirmadas. A 

justificativa para a proibição gerou certa polêmica e incerteza, por isso, houve aqueles que 

concordaram com múltiplas alternativas expostas. 

Gráfico 07 – Conhecimento sobre o decreto da ANVISA, em 2007, sobre a proibição da comercialização de 

Noni e motivo da publicação do decreto. 

 

Esses resultados, somados ao diálogo com os entrevistados nos demonstra um grande 

descontentamento por parte destes com a atual situação da saúde, tanto pública quanto privada 

em nosso país. Alguns dos entrevistados afirmaram que o crescente índice do consumo de 

plantas para tratamento de doenças era devido ao descaso do governo com a saúde da 

população, pela falta de atendimento médico, precariedade do atendimento, falta de informação 

de alguns profissionais médicos, difícil acesso a medicamentos cada vez mais caros.  

Os entrevistados completavam o diálogo, em sua maioria com a frase de que seus 

antepassados utilizavam apenas desses meios naturais de tratamento e que se curavam de 

diversas doenças. Essa informação corrobora com a premissa de que o uso de plantas com 
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potencialidades biológicas trata-se de um costume transferido entre as gerações (BADKE et al., 

2012). Alguns afirmaram ainda que medicamentos provindos de plantas são melhores que os 

medicamentos sintéticos, pois para eles, esse tipo de medicação, de origem natural, não fornecia 

risco a saúde e curava a doença em questão sem provocar uma doença secundária. Os 

entrevistados afirmavam ainda que devido a toda essa eficácia da planta Noni é que surgiu a 

proibição, considerando que o governo e empresas farmacêuticas poderiam reduzir lucros se a 

população conhecesse detalhadamente todos os benefícios da planta. Porém, devemos ressaltar 

que esta é uma informação que não pode ser confirmada apenas com este trabalho. É preciso 

que sejam feitos trabalhos experimentais mais específicos, que atestem quanto à eficácia ou não 

da planta, uma possível dosagem e formulação comprovadamente segura para consumo. 

 

 

7.2 INQUÉRITO CLÍNICO 

  

O inquérito clínico foi realizado a partir dos exames laboratoriais de hemograma 

completo e dosagens enzimáticas de marcadores de lesão hepática dos voluntários 

entrevistados. No momento da entrevista aqueles voluntários que admitiam fazer uso contínuo 

de Noni foram selecionados e convidados a participar da segunda etapa do trabalho, totalizando 

16 fichas na cidade A, Goiás, Brasil e 14 na cidade B, Goiás, Brasil. Os voluntários selecionados 

para essa etapa foram aqueles residentes na cidade A, e que obrigatoriamente estavam em fase 

de uso de preparados do Noni. 

Admitindo o critério de inclusão, de que o voluntário deveria fazer uso de Noni no 

período em que foi realizada a coleta sanguínea, obtivemos um resultado final de apenas 05 

voluntários na cidade A, Goiás, Brasil. Em um contato prévio com os voluntários pré-

selecionados e ao confirmarmos o cessar do consumo da planta, questionamos sobre o motivo 

para a pausa. Um dos voluntários informou que havia se mudado de cidade e que não havia 

encontrado meios de adquirir a planta ainda. Alguns afirmaram que haviam enjoado do gosto 

da fruta e que por isso não haviam consumido desde então, porém, a maioria dos voluntários 

afirmaram ter interrompido o consumo logo após a realização da entrevista.  

Alguns dos voluntários justificaram que preferiam aguardar o resultado final desta 

pesquisa a fim de possuir embasamento científico de que, segundo os mesmos, a planta seria 

devidamente benéfica à saúde para então voltar ao seu consumo usual. Alguns acrescentaram 

que por meio da entrevista obtiveram conhecimento do decreto publicado pela ANVISA em 

2008 e preferiram cessar com o consumo até que mais estudos fossem realizados e até que esta 
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própria pesquisa fosse finalizada. Outra hipótese levantada para o grande número de desistência 

e que pode ser uma justificativa para o baixo índice de coletas é que os voluntários, após 

obterem conhecimento do decreto publicado pela ANVISA tenham se mostrado receosos em 

admitir o consumo, desencadeando a preferência em negar o consumo da planta mesmo que 

esta esteja sendo consumida pelo mesmo, isto visando possíveis represarias e até mesmo receio 

de punições mais graves, sendo que esta foi apontada como grande preocupação dos voluntários 

ao terem conhecimento sobre o decreto. 

O primeiro critério avaliado nessa etapa do trabalho foram os resultados obtidos pelo 

exame Hemograma Completo, que é composto por eritrograma (composto pela dosagem de 

hemácias, também chamados de eritrócitos), leucograma (análise da série branca) e 

plaquetograma (avalia a quantidade de plaquetas presente no sangue). A análise do eritrograma 

é composto pela dosagem de hemácias, também chamados de eritrócitos, que são os elementos 

presentes em maior quantidade no sangue. São constituídos basicamente de hemoglobina e 

globulina e sua função é transportar oxigênio e gás carbônico aos tecidos. Em sequência avalia-

se o hematócrito, que é a percentagem de volume ocupado pelos glóbulos vermelhos (hemácias) 

no volume total do sangue. O eritrograma avalia também a dosagem de hemoglobina presente 

no sangue, sendo que está presente nos eritrócitos e é o que permite o transporte de oxigênio 

pelo sistema circulatório (FAILACE, 2010). 

Os valores do volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média 

(HCM), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) foram também avaliados a 

partir do eritrograma. O VCM mede o tamanho da hemácia, é o parâmetro mais utilizado na 

avaliação de anemias. O HCM identifica o peso da hemoglobina dentro da hemácia e o valor 

de CHCM avalia a concentração de hemoglobina nas hemácias. Outra análise realizada pelo 

eritrograma é o RDW (Red Cell Distribuition Width), que é um índice que avalia a diferença de 

tamanho entre as hemácias, amplamente utilizada na diferenciação entre anemia ferropriva e a 

beta talassemia heterozigótica (GROTTO, 2009; FAILACE, 2010).  

O laboratório em que os exames foram realizados adotam os valores de referência e 

que foram empregados como referência em nossa pesquisa para a identificação de alterações. 

Contudo, ao analisarmos os resultados dos exames clínicos da série vermelha (eritrograma) de 

todos os voluntários apresentaram resultados dentro da normalidade, e que as hemácias 

apresentavam características normocíticas (tamanho e conformação normal) e normocrômicas 

(coloração normal) (Tabela 05). Observamos assim que o consumo de Noni não promoveu 

nenhuma alteração nos valores pesquisados no eritrograma. Nada foi encontrado na literatura a 

respeito da possibilidade de alterações no hemograma após uso de Noni, entretanto, 
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identificamos um trabalho realizado por TAVARES e colaboradores (2006) que avaliou a 

dosagem de hemoglobina e leucócitos de voluntários após o consumo, durante 28 dias, de 

preparado a base de planta medicinais (Mijania glomerata – 5,0 g, tintura de própolis – 1,5 g, 

essência de Mentha piperita – 0,3 g, óleo essencial de Eucalyotus globulus – 0,3 g, oleorresina 

de Copaifera multijuga – 0,1 g, solução de sorbitol – 70,0 g e mel de abelhas. Neste trabalho o 

autor observou que não houve alteração significativa nos valores. Há uma grande deficiência 

em estudos na área, sendo em sua quase totalidade, esses estudos são realizados por métodos 

de experimentação animal. 

Tabela 05. Resultados do Hemograma Completo – Eritrograma 

 

PERFIL HEMATOLÓGICO (HEMOGRAMA COMPLETO) 

ERITROGRAMA 
Voluntário 

Variável 
Resultado Valor de Referência 

74 136 139 146 170  

HEMÁCIAS 4,5 4,32 4,69 4,17 4,58 4,00 a 5,20 milhões/mm3 

HEMATÓCRITO 38,8% 39,7 44,2 37,1 39,0 36,00% a 46,00% 

HEMOGLOBINAS 13,5 13,5 14,6 12,4 13,4 12,0 a 16,0 g/dL 

VCM 86,22 91,9 94,24 88,97 85,15 78,00 a 102,00 fL 

HCM 30,00 31,25 31,13 29,74 29,26 25,00 a 35,00 pg 

CHCM 34,79 34,01 33,03 33,42 34,36 31,00 a 37,00 g/dL 

RDW 14,6 12,9 13,01 13,0 13,4 11,0 a 15,9 % 

ERITROBLASTOS 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 leuco. 

OBS. Todos os exames apresentaram observação de: hemácias normocíticas e normocrômicas 

 

 

A próxima série avaliada é a série chamada de branca, ou leucograma, que avalia os 

leucócitos, que são as células do sistema imunológico do organismo. Esse exame indica o 

número de leucócitos totais, mielócitos, metamielócitos, bastonetes, segmentados, neutrófilos 

totais, eosinófilos, basófilos, linfócitos, linfócitos atípicos, monócitos e plasmócitos. Os 

neutrófilos são responsáveis pelo combate a bactérias, os linfócitos agem contra vírus, tumores 

e na produção de anticorpos, os monócitos são células responsáveis pela fagocitose de 

microrganismos invasores, chamados também de macrófagos ao atingirem a corrente 

sanguínea. Tem-se ainda os eosinófilos que são ativados em casos de reações alérgicas ou 

infecções parasitárias e os basófilos que são células do sistema imune ativadas em casos de 

inflamação crônica ou alergia prolongada. O leucograma avalia também a quantidade de células 

imaturas como os mielócitos, metamielócitos e bastonetes, que em estado de saúde desejável 

não devem ser detectados em exames de circulação periférica, sendo que sua presença indica 

que há uma alteração na medula óssea (FAILACE, 2010). 

Ao analisarmos os resultados apresentados no leucograma (Tabela 06), observamos 

que os voluntários 74 e 139 apresentaram uma ligeira redução nos leucócitos (desvio a 

esquerda), 4.370/mm3 e 4.400/mm3, respectivamente, em relação ao valor de referência 
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utilizado pelo laboratório (4.500 a 11.000/mm3). Essa alteração não pode ser avaliada como 

sendo devido a algum tipo de doença pois o valor de referência entre laboratórios tende a variar. 

Ao consultarmos a literatura, podemos identificar que FAILACE e colaboradores, em seu livro 

Hemograma publicado em 2010, admite valor de referência para leucócitos entre 3.600 – 11.000 

/mm3. A alteração mínima encontrada no exame dos voluntários não apresenta significado 

clínico ao avaliarmos todas as demais dosagens que se apresentam dentro dos valores da 

normalidade. Considerando esses pontos colocados, os valores de leucócitos dos voluntários 74 

e 139 estão dentro da normalidade, não podendo ser apontada como uma possível alteração 

decorrente do consumo de Noni. O resultado obtido assemelha-se ao trabalho de TAVARES e 

colaboradores (2006) citado anteriormente, no qual os valores das contagens de leucócitos não 

se alteraram após o consumo de plantas medicinais. Porém, este trabalho trata-se de uma 

pesquisa inédita e, portanto, não possuímos um padrão de comparação com a literatura de 

exames clínicos realizados em humanos consumidores de Noni. Sendo assim a presente 

pesquisa servirá como base para futuros trabalhos envolvendo pesquisas clínicas com 

voluntários que consomem Noni. 

Tabela 06. Resultados do Hemograma Completo – Leucograma 

 

LEUCOGRAMA 

Voluntário 

Variável 
Resultado Valor de Referência 

74 136 139 146 170  

LEUCÓCITOS 4.370 7.440 4.400 7.880 5.180 4.500 a 11.000 /mm3 

MIELÓCITOS 0 0 0 0 0 0 /mm3 

METAMIELÓCITOS 0 0 0 0 0 0 a 100 /mm3 

BASTONETES 0 0 0 0 0 0 a 500 /mm3 

SEGMENTADOS 2.753 4.910 2.200 5.516 2.590 1.800 a 7.700 /mm3 

NEUTR. TOTAIS 2.753 4.910 2.200 5.516 2.590 1800 a 7.700 /mm3 

EOSINÓFILOS 131 446 88 158 155 0 a 600 /mm3 

BASÓFILOS 0 0 0 0 0 0 a 200 /mm3 

LINFÓCITOS 1.049 1.786 1.760 1.891 2.176 1.000 a 5.000 /mm3 

LINF. ATÍPICOS 0 0 0 0 0 0 /mm3 

MONÓCITOS 437 298 352 315 259 80 a 1.200 /mm3 

PLASMÓCITOS 0 0 0 0 0 0 a 100 /mm3 

 

A quantidade de plaquetas foi avaliada por meio do plaquetograma, que avalia a 

quantidade de plaquetas presente no sangue, sendo que plaquetas, também denominadas 

trombócitos, são fragmentos coroplasmáticos anulcleados e sua principal função é a formação 

de coágulos, ou seja, participam diretamente do processo de coagulação sanguínea (CASTRO 

et al., 2006). Esta análise revelou que não houve alteração nos valores em nenhum dos 

voluntários, demonstrando que o consumo de Noni não ocasionou alteração na quantidade 

normal de plaquetas, como apresentado na Tabela 07. 
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Tabela 07. Resultados do Hemograma Completo – Plaquetograma 

 
PLAQUETOGRAMA 

Voluntário 

Variável 
Resultado Valor de Referência 

74 136 139 146 170  

PLAQUETAS 229.000 332.000 187.000 343.000 337.000 140.000 a 500.000 /mm3 

 

Em uma visão geral dos resultados obtidos a partir de hemograma completo, não 

podemos gerir comparações com a literatura de trabalhos realizados em humanos que 

consomem Noni. O que se encontra são trabalhos com experimentação animal, como o trabalho 

publicado por MANCEBO e colaboradores (2002) em que foi avaliado o perfil hematológico 

de grupos de murinos que receberam doses orais diárias, durante 28 dias, de extrato aquoso de 

Noni. Neste estudo ao se avaliar o perfil hematológico dos grupos, observou-se que não houve 

diferença estatísticas, sem alteração de forma das células, quantidade, grau de amadurecimento 

celular, tamanho, forma e cores característicos, isto tudo para a espécie estudada. 

Outro critério avaliado nos voluntários foi a quantificação das enzimas consideradas 

potenciais marcadores hepáticos. Essa dosagem é de grande importância para a pesquisa, 

considerando que a premissa inicial do trabalho são os casos de associação do consumo de Noni 

e quadros clínicos de hepatotoxicidade. Sendo este, o principal referencial teórico apresentado 

pela ANVISA, para a publicação do decreto proibindo a comercialização da planta para 

finalidades terapêuticas. 

Os relatos de casos citados no decreto foram publicados entre os anos de 2005 a 2013 

e em todos eles os indivíduos estudados apresentaram alterações em valores das transaminases 

que foram as primeiras dosagens realizadas, seguidas por dosagens mais específicas como 

fosfatase alcalina, gama-glutamiltransferase, desidrogenase lática entre outras diferindo entre 

os autores (MILLONIG, STADLMANN e VOGELM, 2005; STADLBAUER et al., 2005; 

YUCE et al., 2006; LÓPEZ et al., 2007; YU et al., 2011; MRZLJAK et al., 2013). 

Para analisarmos o perfil hepático dos entrevistados, definimos a dosagem das 

enzimas: transaminases (aspartato aminotransferase – AST, denominada também de 

transaminase glutâmico-oxalética - TGO e a alanina aminotransferase – ALT, também 

denominada transaminase glutâmico pirúvica - TGP), Fosfatase alcalina (ALP), desidrogenase 

lática (DHL) e gama glutamiltransferase (GGT). Os resultados obtidos estão apresentados na 

Tabela 08. 
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Tabela 08. Resultados da avaliação hepática. 

 

As transaminases catalisam reações fundamentais para a síntese e degradação de 

aminoácidos e são consideradas pontes entre o metabolismo de aminoácidos e carboidratos. Sua 

distribuição no organismo é ampla, porém em indivíduos sem alterações são encontradas em 

quantidades mínimas no sangue, caso ocorra destruição celular há um aumento significativo 

indicando morte celular (MOTTA, 2009). 

A enzima TGP é mais sensível que a TGO na detecção de injuria do hepatócito e pode 

ser encontrado valores elevados em casos de etilismo, hepatites virais, hepatites não alcoólicas, 

cirrose, colestase, hemocromatose, anemias hemolíticas, hipotireoidismo, infarto agudo do 

miocárdio, insuficiência cardíaca, doenças musculoesqueléticas, doença de Wilson e na 

deficiência de alfa-1-tripsina. Importante ressaltar que algumas classes de medicamentos 

também podem causar alterações nos valores dessas enzimas (MOTTA, 2009). Em análise aos 

exames clínicos realizados por nossos entrevistados voluntários, observamos que não foi 

identificada alterações nos valores de transaminases, estando estas enquadradas nos valores de 

normalidade de TGP (11 a 45 U/L), TGO (11 a 39 U/L). 

Os nossos resultados corroboram com os encontrados em testes com experimentação 

animal como o trabalho citado de MANCEBO e colaboradores (2002) nos quais os resultados 

não mostraram significância entre as alterações nos valores de TGO e TGP. Um trabalho 

apresentado por WANG et al., (2008) buscou avaliar o efeito hepatoprotetor do consumo de 

Noni, em modelo murino, a partir da injúria provocada por tetracloreto de carbono (CCL4) – 

composto padrão em testes que envolvem lesão hepática. Com essa experimentação o autor 

demonstrou que o Noni foi ainda capaz de reduzir os valores de TGO e TGP que estavam 

aumentados devido a injúria hepática provocada. 

A próxima dosagem avaliada foi da fosfatase alcalina (ALP), que se trata de uma 

hidrolase que remove grupos fosfato, sendo mais ativa em soluções alcalinas. Está amplamente 

distribuída nos tecidos humanos, associada com membranas e superfícies celulares. A forma 

predominante no soro em adultos normais origina-se principalmente, do fígado e dos ossos. 

Elevações em seus valores séricos além dos normais, são comumente originarias desses 

PERFIL HEPÁTICO 

Voluntário 

Variável 
Resultado Valor de Referência 

74 136 139 146 170  

TGO 32 32 28 16 37 11 a 39 U/L 

TGP 41 32 36 14 35 11 a 45 U/L 

ALP 80 93 136 72 90 27 a 100 U/L 

DHL 493,0 397,0 416 235 343,0 207 a 414 U/L 

GGT 28,0 46,0 32,0 13 52 5 a 39,0 U/L 
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mesmos tecidos. No fígado a elevação nos valores é mais evidente na obstrução biliar, 

promovendo o transbordamento da ALP entre as células hepáticas até o sangue. Em casos de 

elevação de ALP em que não se observa sinais clínicos ou laboratoriais de doença hepatobiliar, 

é possível a diferenciação entre as principais isoenzimas (hepática, óssea e intestinal) para a 

localização da fonte de alteração (HEPCENTRO, 2016). Em nosso trabalho apenas o voluntário 

139 apresentou alteração no valor de ALP, sendo essa alteração de 36 U/L acima do valor 

recomentado que é de no máximo, 100 U/L. Porém, isoladamente este resultado não nos fornece 

subsidio suficiente para sugerir que a alteração encontrada seja devido ao consumo de Noni. 

A maioria dos resultados avaliados na dosagem de ALP apresentaram-se entre os 

valores considerados normais e se assemelham a um trabalho publicado em 2009 por WEST e 

colaboradores, também em modelo murino, o qual utilizou um extrato puro da polpa do fruto 

(sem casca, sem semente), desidratado e diluído em dimetilsufóxido. O extrato foi administrado 

em roedores por intubação gástrica e foi realizado ainda um teste in vitro com uma linhagem 

de células humanas hepáticas (HepG2). Os testes sanguíneos realizados nos roedores avaliaram 

perfil hematológico, hepático e imunológico, avaliando leucócitos, hemácias, plaquetas, 

hemoglobina, TGO, TGP, ALP entre outros parâmetros não avaliados em nossa pesquisa. Os 

testes realizados tiveram resultados dentro da normalidade para a espécie estudada, inclusive 

na dosagem da enzima ALP e a linhagem de células hepáticas não exibiu toxicidade quando em 

concentrações inferiores a 150 µg/mL. Contudo para este comparativo não podemos descartar 

a diferença entre espécies, porém não há na literatura testes semelhantes realizados em 

humanos. 

Dosamos ainda em nosso trabalho, os valores séricos de Desidrogenase lática (DHL) 

(Tabela 08), a qual se trata de uma enzima que pode ser encontrada em todas as células do 

organismo, sendo que as maiores concentrações estão presentes no fígado, coração, rins, 

músculo esquelético e eritrócitos. Assim como a ALP, a DHL possui isoformas que ajudam a 

diferenciar qual a origem da lesão que acarretou em elevação sérica. Pode ser encontrado 

valores elevados na atividade de DHL em infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca 

congestiva, miocardite, choque ou insuficiência circulatória, anemia megaloblástica, válvula 

cardíaca artificial, enfermidades hepáticas como hepatites infecciosa e viral, mononucleose 

infecciosa, doenças renais, doenças malignas, e outros (HEPCENTRO, 2016; MOTTA, 2009).  

Observamos que os voluntários 74 e 139 apresentaram valores de 493 e 416 U/L, 

respectivamente, quando o valor de referência assume valor máximo de 414 U/L.O valor 

alterado encontrado nos voluntários não nos fornece um diagnóstico confirmatório de lesão 

hepática, visto que, como citado, a enzima possui isoformas presentes em outros órgãos, a 
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confirmação só poderia ser realizada após testes específicos que diferenciassem esses tipos de 

enzimas e confirmassem a fonte da alteração. Desta forma destacamos a importância de nosso 

trabalho como pesquisa base para o desenvolvimento de estudos experimentais mais específicos 

e confirmatórios. 

A última dosagem de marcador hepático realizado foi da gama-glutamiltransferase 

(GGT) que, assim como as demais enzimas, não é exclusivamente encontrada no fígado, 

podendo ser identificada ainda nos rins, pâncreas, intestino e próstata e em vários outros tecidos. 

Apesar de a atividade enzimática ser maior no rim, a enzima presente no soro tem origem, 

principalmente, no sistema hepatobiliar. É um marcador muito sensível de doença hepática, 

pois está alterado em 90% dos portadores de doença hepatobiliar. Contudo, observa-se que 15% 

das pessoas apresentam valores de GGT acima dos valores considerados normais, porém sem 

a presença de qualquer doença, mesmo com valores acima de 100U/L. Podem ainda estar 

associadas, sem nenhum significado patológico, ao uso de álcool e alguns fármacos 

(HEPCENTRO, 2016; MOTTA, 2009). Nosso trabalho identificou alteração de 46 e 53 U/L 

nos voluntários 136 e 170 respectivamente (Tabela 08), porém, isoladamente não possuem 

significado clínico para este trabalho, pelos pontos colocados anteriormente.  

Uma das finalidades de utilização do Noni mais citadas refere-se à regulação da 

pressão arterial. CORREIA (2011) e SOLOMON (1999) citam a presença de escopoletina como 

responsável pelo efeito de hipotensão. Por esse motivo, optamos por avaliar os valores de 

pressão arterial (PA) dos voluntários, a fim de obtermos os valores de possíveis alterações. 

Antes de iniciar a coleta sanguínea, foi realizada então uma aferição da PA dos voluntários 

apresentada na Tabela 09. O voluntário entrevistado 146, apresentou valores da PA de 90/70 

mmHg, valor considerado inferior ao adotado como referência, 120/80 mmHg (SBH, 2016), 

porém o mesmo afirmou ser esse o valor usual de suas aferições e que não sente nenhum 

desconforto e que, segundo ele, por orientação médica não faz uso de medicação para 

finalidades de tratamento de possível hipotensão e completou ainda nos informando que 

manifesta alterações clínicas e sintomáticas quando os valores se elevam e atingem o que é 

considerado padrão (120/80 mmHg). 

Tabela 09. Pressão arterial 

PRESSÃO ARTERIAL 

VOLUNTÁRIO 74 136 139 146 170 Valor de Referência 

 120/90 120/80 120/80 90/70 100/70 120/80 mmHg 
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7.3 ANÁLISE CLÍNICA-EPIDEMIOLÓGICA 

 

Para uma melhor interpretação dos resultados é indispensável que se realize uma 

análise da associação entre os resultados clínicos apresentados pelos voluntários com as 

informações obtidas a partir da entrevista. As informações obtidas dos voluntários foram 

organizadas em tabelas que estão apresentadas no Apêndice E. 

Nesta pesquisa não visamos o diagnóstico de algum tipo de doença hepática nos 

voluntários, mas podemos demonstrar a inter-relação entre as entrevistas contendo dados sobre 

os hábitos de vida de cada voluntário e correlacionar, apenas de forma demonstrativa, com os 

resultados dos exames clínicos. Para a realização dessa demonstração, observamos cada 

voluntário de forma individualizada, sendo a entrevista associada com os respectivos exames 

clínicos. 

A voluntária de número 74 trata-se de uma mulher, de 51 anos de idade e que 

apresentou alteração de 79 U/L para mais no valor de DHL (valor máximo de referência: 414 

U/L, valor da voluntária: 493 U/L). O exame liberado pelo laboratório responsável, admite em 

suas considerações que os valores desta enzima elevados no sangue podem ser decorrentes de 

dano celular em neoplasias, hipóxia, cardiopatias, anemia hemolítica, anemia megaloblástica, 

mononucleose, inflamações, hipotireoidismo, pneumopatias, hepatites, etilismo, pancreatite, 

colagenoses, trauma e obstrução intestinal. Esta voluntária admitiu em sua entrevista possuir 

hipertensão, gastrite, problemas cardiovasculares, processos inflamatórios crônicos de esofagite 

e artrite reumatoide. A mesma confirmou ainda fazer o uso de diversas classes de medicamentos 

como hipertensivos, diuréticos, antiulcerosos, vitaminas, antimetabólicos e um fármaco 

manipulado com propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e relaxante muscular. A 

voluntária não ingere bebidas alcoólicas e não possui hábito de fumar e nos informou que 

consome Noni todos os dias em uma dosagem de aproximadamente 150 mL/ dia. Diante das 

informações obtidas observamos em sua entrevista, que não podemos atribuir a alteração na 

dosagem de DHL ao consumo de Noni, pois que a mesma possui diversas doenças sendo que 

algumas delas possuem como característica laboratorial o aumento da enzima em questão, como 

por exemplo, doenças inflamatórias e alterações cardíacas.  

A voluntária 136 trata-se de uma mulher, 58 anos, com histórico de diabetes, 

hipertensão e fibromialgia. A mesma não faz uso de medicação alopática para controle das 

doenças, consome apenas o suco de Noni e um preparado com compostos não identificados em 

uma base de álcool, cedido em um tratamento realizado pela mesma em um centro espírita. A 

voluntária afirmou não fazer uso de bebidas alcoólicas e cigarros e consome Noni 01 vez na 
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semana em uma dosagem de 80 mL. Em sua avaliação laboratorial apresentou uma alteração 

nos valores de GGT, no qual obteve resultado de 46 U/L quando o valor de referência estipulado 

pelo laboratório é de 5 a 39 U/L. O laboratório admite que os valores dessa enzima podem 

elevar-se durante o uso de fenitoina, fenobarbital, carbamazepina, ácido valpróico e 

contraceptivos e que o valor de GGT duas vezes maior que o valor de referência com razão 

TGO/TGP > 2:1 sugere consumo alcoólico. Porém, observamos que foi citado na literatura que 

15% da população possui valores de até 100 U/L de GGT sem apresentarem nenhuma doença 

(HEPCENTRO, 2016; MOTTA, 2009). Então, concluímos que esse valor isolado não pode ser 

utilizado para sugerirmos uma possível alteração hepática proveniente do consumo de Noni. 

O próximo voluntário avaliado (ficha 139), trata-se de um homem, 34 anos, com 

histórico de artrite reumatoide e que não faz uso de nenhuma medicação e nem consumo de 

bebidas alcoólicas ou cigarros, consome Noni 7 dias na semana a uma dosagem de 50 mL 

aproximadamente. Apresentou valores alterados nas dosagens de ALP e DHL, 136 e 416 U/L 

respectivamente (sendo que os valores de referência são, ALP: 27 a 100 U/L e DHL, 207 a 414 

U/L). Como descrito neste trabalho, DHL pode apresentar-se elevado em inúmeras doenças 

incluindo processos inflamatórios como artrite reumatoide. A fosfatase alcalina total encontra-

se elevada na colestase, hepatites virais, Doença de Paget, tumores ósseos hiperparatireoidismo, 

osteomalácia e raquitismo. O valor de ALP do entrevistado apresentou-se 36 U/L a mais do 

valor de referência sugerido pelo laboratório. Porém, essa dosagem não pode ser utilizada para 

diagnostico final de alteração hepática, pois sabe-se que essa enzima está presente em vários 

tecidos do corpo e que existem subtipos que podem ser identificados de acordo com a origem 

da ALP. No entanto, sugerimos que mais exames devem ser realizados para identificar a origem 

da ALP circulante, que pode ser óssea, hepática, intestinal, renal ou leucocitária. 

A voluntária 146 é mulher, 27 anos com histórico anterior de tratamento de câncer na 

tireoide e que faz uso diário de hormônio T4, antitabágico, antipsicótico atípico e 

anticoncepcional. A mesma não apresentou nenhuma alteração considerável em seu exame 

laboratorial, sendo que seus marcadores hepáticos se encontravam todos dentro da normalidade, 

assim como seus perfis hematológicos. A mesma faz uso de Noni de 3 a 4 vezes na semana, 

com uma dosagem de aproximadamente 5 mL. Observamos ainda que esta voluntária faz uso 

de uma menor dosagem do produto de Noni e a mesma não apresentou nenhuma alteração. 

A voluntária de ficha 170, mulher, 44 anos com histórico de psoríase, faz uso de Noni 

7 dias na semana e em uma dosagem de 75 mL/dia. Confirmou o uso de bebidas alcoólicas nos 

fins de semana, faz uso de anticoncepcional oral diariamente e não possui o hábito de fumar. 

Foi observado em seus exames uma alteração em GGT de 52 U/L quando o valor máximo de 



66 
 

referência admite 39 U/L. Porém, como em casos descritos anteriormente esse valor 

isoladamente não pode ser considerado como causa de lesão hepática associada ao consumo de 

Noni, uma vez que, é comum encontramos pacientes com valores de até 100 U/L sem 

diagnóstico de nenhuma doença. 

Não podemos admitir que todos as alterações clínicas encontradas sejam provenientes 

do consumo do Noni, pois que todos os voluntários avaliados possuem doenças diagnosticadas 

ou em remissão e/ou que alguns utilizam medicações alopáticas e fitoterápicas para tratamento 

dessas doenças. Ressaltamos ainda que as doenças diagnosticadas por si só podem causar 

efeitos colaterais e alterações nas dosagens de algum tipo de marcador avaliado, portanto, os 

resultados não devem ser tomados isoladamente para diagnósticos, sendo necessários outros 

tipos de exames que possam avaliar a fundo e confirmar o motivo das alterações. 
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8 – PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 

Trabalhos envolvendo a pesquisa do potencial biológicos de plantas crescem 

substancialmente no âmbito científico, porém ainda de forma lenta. Nosso país é conhecido por 

possuir uma rica flora, dentre quais algumas espécies foram estudadas e nelas identificadas 

compostos com potencial terapêutico. Contudo, apesar do rico acervo encontrado, o Brasil 

possui gastos elevados com a importação de medicação alopática, o que contraria a ideia da 

disponibilidade de uma “farmácia viva” em nosso país, sendo que com maiores quantidades de 

estudos poderíamos desenvolver uma gama de fármacos a base de plantas e com custo inferior 

as medicações importadas. 

O início de uma grande pesquisa trata-se da identificação do perfil e das características 

do assunto pesquisado e este trabalho é a primeira iniciativa e, a partir deste, novas pesquisas 

podem ser desenvolvidas. Este trabalho possui caráter descritivo e não teve como objetivo o 

diagnóstico definitivo de patologias hepáticas; visamos a identificação de alterações dos 

marcadores hepáticos e buscamos caracterizar as associações e possíveis causas de tais 

alterações. Este trabalho tratou-se principalmente de uma avaliação epidemiológica do 

consumo de Noni, ou seja, esta foi uma pesquisa base com o intuito de identificar formas e 

quantidades de consumo, finalidades entre outras informações acerca da planta Noni.  

Frente a todos os resultados obtidos e análises feitas corroboramos com a premissa de 

que estudos experimentais devem ser conduzidos com o Noni. Almejamos em um futuro 

próximo desenvolver pesquisas realizando a separação e caracterização dos compostos 

presentes no Noni e a partir desses resultados identificar e confirmar os potenciais biológicos 

de cada um destes compostos, identificando assim quais compostos possuem potencial de 

atividade biologica, para que possam ser utilizados terapeuticamente e quais compostos 

representam riscos e efeitos colaterais aos consumidores. 

A execução deste trabalho permitiu sugerir a realização de estudos experimentais que 

envolvam modelos animais e clínicos, objetivando a identificação do efeito de extratos de Noni 

no organismo. Caso estes resultados apontem para benefícios envolvendo o consumo, 

identificar uma dosagem que represente melhores resultados e benéficos aos consumidores para 

que possa assim, ser utilizada como forma de tratamento confiável. 
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9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apesar da proibição imposta pelo decreto da ANVISA, o Noni continua a ser 

comercializado livremente e é amplamente utilizado devido a difusão da informação de que a 

planta possui inúmeras propriedades farmacológicas. O perfil do consumo de Noni nas regiões 

do sudoeste do estado de Goiás se assemelha em partes com o consumo apresentados por outras 

plantas e com as mesmas finalidades. Todavia observamos que o Noni é consumido por uma 

faixa etária predominante de adultos jovens, mas atinge todas as idades, não sendo restrito a 

esse grupo. Ao contrário dos demais trabalhos da literatura, o consumo de Noni não está 

associado apenas as classes menos favorecidas financeiramente ou educacionalmente, pois em 

nosso estudo observamos que o intervalo é bem abrangente e nossa média não pode ser atribuída 

a nível de pobreza nos dias atuais e nem a níveis educacionais menores. 

Observamos que não há uma padronização quanto a forma de consumo, considerando 

que há indivíduos que consomem quantidades mínimas de 5 ml e outros que chegam a consumir 

1L por dia. O padrão mais regular foi quanto a parte consumida pelos voluntários, sendo o fruto 

da planta a parte mais citada, ingerida associada ao suco de uva integral, com a finalidade de 

favorecer o paladar, pois o Noni é conhecido por seu sabor pouco atrativo. Identificamos ainda 

que as finalidades do consumo mais citadas pelos voluntários são para tratamento de doenças 

diagnosticadas (sendo essas, as mais diversas) e principalmente como medida profilática ou 

imunoestimulação. 

Identificamos algumas alterações clínicas em voluntários consumidores, porém não 

podemos inferi-las como causadas devido ao consumo de Noni, pois todos os voluntários 

submetidos aos testes clínicos possuíam algum tipo de doença e/ou consumo de fármacos que 

podem alterar significativamente os valores estudados. Entretanto, concluímos que mais 

estudos experimentais devam ser realizados, principalmente entre os grupos que utilizam o 

Noni de forma associada a outras medicações alopáticas e/ou fitoterápicas, assim como os 

grupos de consumidores com algum diagnóstico de doença. Estudos estes que possam sugerir 

com precisão as dosagens e forma de consumo da planta, sendo essa a nossa perspectiva de 

trabalhos futuros na área. 

É possível concluir por esta pesquisa, que o Noni é amplamente utilizado nos dias 

atuais e alguns pontos influenciadores foram identificados, entre eles a grande tendência da 

população pela busca de tratamentos e medidas paliativas cada vez mais naturais. Não há um 

consenso entre os consumidores sobre a funcionalidade da planta, assim como não há uma 
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dosagem única a ser consumida. Porém, em sua maioria, os consumidores atribuem a planta 

propriedades terapêuticas quase milagrosas, como cura do câncer, imunoestimulação, controle 

da pressão arterial, da glicemia entre tantos outros objetivos citados. Não devemos deixar de 

lado a avaliação do efeito placebo que possa ter ocorrido nos consumidores. Faz necessário a 

aceleração dos estudos com plantas popularmente conhecidas e utilizadas, em especial, o Noni 

e a realização de mais estudos visando a identificação de seus reais potenciais benéficos e 

maléficos ao organismo humano. Com a progressão destes estudos na área, componentes 

poderão ser isoladamente analisados e identificados quanto a suas funções. A identificação de 

seu perfil toxicológico ou não, pode ser um passo inicial para as pesquisas futuras de 

caracterizações e utilizações de seus componentes para fins terapêuticos seguros. 

Esta análise clínica-epidemiológica contribuirá de forma significativa para as futuras 

pesquisas na área, pois, foram identificados perfis de consumo, associações, características 

socioeconômicas dos consumidores e demais informações substanciais para o desenvolvimento 

e geração de hipóteses a serem testadas em estudos experimentais e mais aprofundados. 
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

                            Ficha nº. __________ 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa: INQUÉRITO 

CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO CONSUMO INDISCRIMINADO DO FRUTO DA 

PLANTA Morinda citrifolia Linn (Noni) NOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE GOIANO, 

no caso de você concordar em participar, favor assinar ao final do documento. Sua participação 

não é obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador(a) ou 

com a instituição.  

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Dr. Cleber Douglas Lucínio Ramos 

ENDEREÇO: BR 364, km 195, nº. 3800. CEP 75801-615. Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí, Campus Cidade Universitária 

TELEFONE: (64) 8111-3001 
 

PESQUISADOR COLABORADOR: Lidiane Gaban 

ENDEREÇO: BR 364, km 195, nº. 3800. CEP 75801-615. Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí, Campus Cidade Universitária 

TELEFONE: (64) 8111-4126 
 

MESTRANDA: Ariane Borges Costa 

ENDEREÇO: BR 364, km 195, nº. 3800. CEP 75801-615. Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí, Campus Cidade Universitária 

TELEFONE: (64) 9905-0128 

OBJETIVOPRIMÁRIO: Investigar os aspectos clínico-epidemiológicos do consumo da 

planta M. citrifolia (Noni), na região sudoeste de Goiás. 

OBJETIVO SECUNDÁRIO: Avaliar aspectos epidemiológicos através da aplicação de 

questionário do consumo de M. citrifolia, identificando qual parte da planta é consumido e suas 

formas de processamento, bem como identificar efeitos adversos provenientes deste consumo. 

Investigar se a ingestão do fruto do Noniinterfere com o sistema hepático de indivíduos que o 

consomem. Pesquisar possíveis alterações hematológicas e imunológicas em indivíduos que 

fazem o consumo crônico da M. citrifolia. 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: Caso concorde em participar da pesquisa, você terá que 

responder a um questionário sobre seu modo e quantidade do consumo da planta Morinda 

citrifolia, conhecida popularmente por Noni. O questionário requer ainda informações acerca 

do seus conhecimento e finalidade da utilização de preparados da planta, serão necessários cerca 

de 10 a 15 minutos para a finalização do questionário. Será realizada ainda uma coleta sanguínea 

para averiguação de parâmetros hepáticos, imunológicos e hematológicos. Serão coletados cerca 

de 10 mL de sangue, em seringa e o profissional biomédico que realizará a coleta fará uso de 

todos os EPIs (equipamentos de proteção individual) necessários. Para tanto, a coleta deve ser 

realizada em período matutino, com jejum prévio de no mínimo 08 horas. 

RISCOS E DESCONFORTOS:O presente trabalho não possui riscos a população pesquisada, 

visto que o mesmo não busca influenciar o consumo da planta, tendo como grupo de estudo 

indivíduos que fazem uso de algum extrato da planta. O questionário apresentado também não 

oferecerá riscos, visto que o mesmo não fere a integridade do indivíduo que será analisado. A 
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coleta sanguínea pode representar grau de desconforto visto que faz-se necessária a utilização 

de material perfuro-cortante (agulha), porém o risco de lesão decorrente é baixo. 

BENEFÍCIOS: O presente trabalho busca identificar quadros de hepatotoxicidade associado ao 

consumo empírico da planta, podendo assim confirmar os reais danos que podem ser 

ocasionados pelo consumo. Trata-se de um trabalho de alerta para o consumo de plantas para 

fins terapêuticos sem orientação de um profissional responsável. Mesmo não tendo benefícios 

diretos em sua participação, indiretamente você estará contribuindo para a compreensão de 

aspectos ligados ao consumo e para a produção de conhecimento científico. 

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Não haverá nenhum gasto com sua 

participação (questionários e exame hematológico). Os exames serão totalmente gratuitos, não 

recebendo nenhuma cobrança com o que será realizado. Você também não receberá nenhum 

pagamento com a sua participação. 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua 

identidade será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que 

permitam identificá-lo (a). A documentação será assinada em duas vias, sendo que uma ficará 

de posse do pesquisador e outra do participante. 

Assinatura do Pesquisador Responsável: _________________________________________ 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
Eu, ________________________________________________________________, RG/CPF 

____________________________, declaro que li ou foi me lido as informações contidas nesse 

documento, fui devidamente informado (a) pela pesquisadora Ariane Borges Costa – os 

objetivos, procedimentos do estudo que serão utilizados, os riscos e desconfortos, os benefícios, 

que não haverá custos/reembolsos aos participantes, da confidencialidade da pesquisa, 

concordando ainda em participar da pesquisa. Foi-me garantido que posso retirar o 

consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. Declaro ainda que 

recebi uma cópia desse Termo de Consentimento. 

______________, ____ de ________________ de 2015. 

_____________________________________________________ 

(Assinatura) 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito pesquisado 

Comitê de Ética em Pesquisa/CEP. Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, Universidade Federal de Goiás, Caixa 

Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 01, Campus II (Samambaia). CEP: 74001-970, Goiânia, Goiás, Brasil. 

Telefone: +55 (62) 3521-1215. Email: cep.prpi.ufg@gmail.com 
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APÊNDICE B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Menores de Idade 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO PARA MENORES DE 

IDADE 

                            Ficha nº. __________ 

O menor de sua responsabilidade legal, está sendo convidado a participar do projeto de 

pesquisa abaixo citado. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a 

pesquisa que estamos realizando. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para 

nós. 

 

O menor de sua responsabilidade legal está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), 

da pesquisa: INQUÉRITO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO CONSUMO 

INDISCRIMINADO DO FRUTO DA PLANTA Morinda citrifolia Linn (Noni) NOS 

MUNICÍPIOS DO SUDOESTE GOIANO, no caso de sua autorização da participação, favor 

assinar ao final do documento. A participação não é obrigatória, e, a qualquer momento o 

responsável ou o menor poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. A recusa não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador(a) ou com a instituição. Caso tenha 

alguma dúvida referente ao desenvolvimento do projeto, ou deseje que a entrevista seja 

invalidada, entre em contato com qualquer dos números descritos abaixo, sendo que a ligação 

pode ser feita a cobrar. Informamos ainda que os dados obtidos a partir da dessa pesquisa serão 

arquivados por um período de cinco (05) anos e findando esse período os mesmos serão 

descartados. O materiais biológico coletados (sangue) serão descartados, de acordo com as 

normas de biossegurança, assim que o desenvolvimento do projeto for concluído. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Dr. Cleber Douglas Lucínio Ramos 

ENDEREÇO: BR 364, km 195, nº. 3800. CEP 75801-615. Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí, Campus Cidade Universitária 

TELEFONE: (64) 8111-3001 
 

PESQUISADOR COLABORADOR: Msc. Lidiane Gaban 

ENDEREÇO: BR 364, km 195, nº. 3800. CEP 75801-615. Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí, Campus Cidade Universitária 

TELEFONE: (64) 8111-4126 
 

MESTRANDA: Ariane Borges Costa 

ENDEREÇO: BR 364, km 195, nº. 3800. CEP 75801-615. Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí, Campus Cidade Universitária 

TELEFONE: (64) 9905-0128 

OBJETIVOPRIMÁRIO: Investigar os aspectos clínico-epidemiológicos do consumo da 

planta M. citrifolia (Noni), na região sudoeste de Goiás. 

OBJETIVO SECUNDÁRIO: Avaliar aspectos epidemiológicos através da aplicação de 

questionário do consumo de M. citrifolia, identificando qual parte da planta é consumido e suas 

formas de processamento, bem como identificar efeitos adversos provenientes deste consumo. 

Investigar se a ingestão do fruto do Noniinterfere com o sistema hepático de indivíduos que o 

consomem. Pesquisar possíveis alterações hematológicas e imunológicas em indivíduos que 

fazem o consumo crônico da M. citrifolia. 
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PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: Caso concorde em autorizar a participação do menor na 

pesquisa, o mesmo terá que responder a um questionário sobre seu modo e quantidade do 

consumo da planta Morinda citrifolia, conhecida popularmente por Noni. O questionário requer 

ainda informações acerca do seus conhecimento e finalidade da utilização de preparados da 

planta, serão necessários cerca de 10 a 15 minutos para a finalização do questionário. Será 

realizada ainda uma coleta sanguínea para averiguação de parâmetros hepáticos, imunológicos 

e hematológico. Serão coletados cerca de 10 mL de sangue, em seringa e o profissional 

biomédico que realizará a coleta fará uso de todos os EPIs (equipamentos de proteção individual) 

necessários. Para tanto, a coleta deve ser realizada em período matutino, com jejum prévio de 

no mínimo 08 horas. Assim que os exames forem realizados os resultados dos mesmos serão 

devidamente entregues (cópias) aos respectivos voluntários, essa etapa será realizada 

individualmente e presencialmente. 

RISCOS E DESCONFORTOS:O presente trabalho não possui riscos a população pesquisada, 

visto que o mesmo não busca influenciar o consumo da planta, tendo como grupo de estudo 

indivíduos que já fazem uso de algum extrato da planta. O questionário apresentado também 

não oferecerá riscos, visto que o mesmo não fere a integridade do indivíduo que será analisado. 

A coleta sanguínea pode representar grau de desconforto visto que faz-se necessária a utilização 

de material perfuro-cortante (agulha), porém o risco de lesão decorrente é baixo.  

BENEFÍCIOS: O presente trabalho busca identificar quadros de hepatotoxicidade associado ao 

consumo empírico da planta, podendo assim confirmar os reais danos que podem ser 

ocasionados pelo consumo. Trata-se de um trabalho de alerta para o consumo de plantas para 

fins terapêuticos sem orientação de um profissional responsável. Mesmo não tendo benefícios 

diretos em sua participação, indiretamente você estará contribuindo para a compreensão de 

aspectos ligados ao consumo e para a produção de conhecimento científico. 

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Não haverá nenhum gasto com sua 

participação (questionários e exame hematológico). Os exames serão totalmente gratuitos, não 

recebendo nenhuma cobrança com o que será realizado. Você também não receberá nenhum 

pagamento com a sua participação. 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua 

identidade será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que 

permitam identificá-lo (a). A documentação será assinada em duas vias, sendo que uma ficará 

de posse do pesquisador e outra do participante. 

Assinatura do Pesquisador Responsável: _________________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
Eu, ________________________________________________________________, RG/CPF 

____________________________, declaro que li ou foi me lido as informações contidas nesse 

documento, fui devidamente informado (a) pela pesquisadora Ariane Borges Costa – os 

objetivos, procedimentos do estudo que serão utilizados, os riscos e desconfortos, os benefícios, 

que não haverá custos/reembolsos aos participantes, da confidencialidade da pesquisa. Foi-me 

garantido que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer 

penalidade. As alternativas para a participação do menor 

______________________________________________ também foram discutidas. Eu li e 

compreendi este Termo de Consentimento, portanto, eu concordo em dar meu consentimento 

para o menor participar como voluntário desta pesquisa. Declaro ainda que recebi uma cópia 

desse Termo de Consentimento. 

______________, ____ de ________________ de 201__. 
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___________________________________________________ 

(Assinatura)  

Eu _______________________________ obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre Esclarecido do sujeito da pesquisa ou representante legal para a 

participação na pesquisa do menor ________________________________. 

______________________________________________ 

(Assinatura do membro da equipe) 

 

______________________________________________ 

(Pesquisador responsável) 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito pesquisado 

Comitê de Ética em Pesquisa/CEP. Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, Universidade Federal de Goiás, Caixa 

Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 01, Campus II (Samambaia). CEP: 74001-970, Goiânia, Goiás, Brasil. 

Telefone: +55 (62) 3521-1215. Email: cep.prpi.ufg@gmail.com 
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APÊNDICE C 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

                            Ficha nº. __________ 

 

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de adolescentes, da sua 

faixa de idade, para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus direitos e você receberá 

todas as informações por mais simples que possam parecer. Pode ser que este documento 

denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO contenha palavras que 

você não entenda. Por favor, peça ao responsável pela pesquisa ou à equipe do estudo para 

explicar qualquer palavra ou informação que você não entenda claramente. 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa: INQUÉRITO 

CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO CONSUMO INDISCRIMINADO DO FRUTO DA 

PLANTA Morinda citrifolia Linn (Noni) NOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE GOIANO, 

no caso de você concordar em participar, favor assinar ao final do documento. Sua participação 

não é obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador(a) ou 

com a instituição. Informamos ainda que os dados obtidos a partir da dessa pesquisa serão 

arquivados por um período de cinco (05) anos e findando esse período os mesmos serão 

descartados. O materiais biológico coletados (sangue) serão descartados, de acordo com as 

normas de biossegurança, assim que o desenvolvimento do projeto for concluído. 

 

Se você ou os responsáveis por você tiver(em) dúvidas com relação ao estudo, direitos do 

participante, ou no caso de riscos relacionados ao estudo, você deve contatar o(a) Investigador(a) 

do estudo ou membro de sua equipe pelos números apresentados abaixo, essa ligação pode ser 

feita a cobrar. Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um paciente de pesquisa, você 

pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. O CEP é constituído por um grupo de profissionais de diversas 

áreas, com conhecimentos científicos e não científicos que realizam a revisão ética inicial e 

continuada da pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos.  

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Dr. Cleber Douglas Lucínio Ramos 

ENDEREÇO: BR 364, km 195, nº. 3800. CEP 75801-615. Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí, Campus Cidade Universitária 

TELEFONE: (64) 8111-3001 
 

PESQUISADOR COLABORADOR: Msc. Lidiane Gaban 

ENDEREÇO: BR 364, km 195, nº. 3800. CEP 75801-615. Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí, Campus Cidade Universitária 

TELEFONE: (64) 8111-4126 
 

MESTRANDA: Ariane Borges Costa 

ENDEREÇO: BR 364, km 195, nº. 3800. CEP 75801-615. Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí, Campus Cidade Universitária 

TELEFONE: (64) 9905-0128 
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OBJETIVOPRIMÁRIO: Investigar os aspectos clínico-epidemiológicos do consumo da 

planta M. citrifolia (Noni), na região sudoeste de Goiás. 

OBJETIVO SECUNDÁRIO: Avaliar aspectos epidemiológicos através da aplicação de 

questionário do consumo de M. citrifolia, identificando qual parte da planta é consumido e suas 

formas de processamento, bem como identificar efeitos adversos provenientes deste consumo. 

Investigar se a ingestão do fruto do Noniinterfere com o sistema hepático de indivíduos que o 

consomem. Pesquisar possíveis alterações hematológicas e imunológicas em indivíduos que 

fazem o consumo crônico da M. citrifolia. 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: Caso concorde em participar da pesquisa, você terá que 

responder a um questionário sobre seu modo e quantidade do consumo da planta Morinda 

citrifolia, conhecida popularmente por Noni. O questionário requer ainda informações acerca 

do seus conhecimento e finalidade da utilização de preparados da planta, serão necessários cerca 

de 10 a 15 minutos para a finalização do questionário. Será realizada ainda uma coleta sanguínea 

para averiguação de parâmetros hepáticos, imunológicos e hematológicos. Serão coletados cerca 

de 10 mL de sangue, em seringa e o profissional biomédico que realizará a coleta fará uso de 

todos os EPIs (equipamentos de proteção individual) necessários. Para tanto, a coleta deve ser 

realizada em período matutino, com jejum prévio de no mínimo 08 horas. Assim que os exames 

forem realizados os resultados dos mesmos serão devidamente entregues (cópias) aos 

respectivos voluntários, essa etapa será realizada individualmente e presencialmente. 

RISCOS E DESCONFORTOS:O presente trabalho não possui riscos a população pesquisada, 

visto que o mesmo não busca influenciar o consumo da planta, tendo como grupo de estudo 

indivíduos que já fazem uso de algum extrato da planta. O questionário apresentado também 

não oferecerá riscos, visto que o mesmo não fere a integridade do indivíduo que será analisado. 

A coleta sanguínea pode representar grau de desconforto visto que faz-se necessária a utilização 

de material perfuro-cortante (agulha), porém o risco de lesão decorrente é baixo.  

BENEFÍCIOS: O presente trabalho busca identificar quadros de hepatotoxicidade associado ao 

consumo empírico da planta, podendo assim confirmar os reais danos que podem ser 

ocasionados pelo consumo. Trata-se de um trabalho de alerta para o consumo de plantas para 

fins terapêuticos sem orientação de um profissional responsável. Mesmo não tendo benefícios 

diretos em sua participação, indiretamente você estará contribuindo para a compreensão de 

aspectos ligados ao consumo e para a produção de conhecimento científico. 

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Não haverá nenhum gasto com sua 

participação (questionários e exame hematológico). Os exames serão totalmente gratuitos, não 

recebendo nenhuma cobrança com o que será realizado. Você também não receberá nenhum 

pagamento com a sua participação. 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua 

identidade será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que 

permitam identificá-lo (a). A documentação será assinada em duas vias, sendo que uma ficará 

de posse do pesquisador e outra do participante. 

Assinatura do Pesquisador Responsável: _________________________________________ 

 

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA:  

 

Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste 

documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a minha 

participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para 

o estudo sejam usados para o propósito acima descrito. Eu entendi a informação apresentada 

neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a oportunidade para fazer perguntas e todas as 

minhas perguntas foram respondidas. Eu receberei uma cópia assinada e datada deste 

Documento DE ASSENTIMENTO INFORMADO. 
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______________, ____ de ________________ de 201__. 

_____________________________________________________ 

(Assinatura) 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito pesquisado 

Comitê de Ética em Pesquisa/CEP. Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, Universidade Federal de Goiás, Caixa 

Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 01, Campus II (Samambaia). CEP: 74001-970, Goiânia, Goiás, Brasil. 

Telefone: +55 (62) 3521-1215. Email: cep.prpi.ufg@gmail.com 
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APÊNDICE D 

Entrevista Estruturada 

 

 

INQUÉRITO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO CONSUMO INDISCRIMINADO DA 

PLANTA Morinda citrifolia Linn (Noni) NOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE GOIANO. 

 

Data: ___/____/____ 

 

Cidade: _____________________________ 

 

Ficha nº._______ 

1- Sexo: 

(    ) Feminino                     (    ) Masculino 

 

2- Idade: __________                                                                                        

3- Até qual série você estudou? _____________________________ 

4- Qual a renda mensal média por pessoa em sua casa? ____________________________ 

5- Possui alguma doença conhecida? 

(    ) Não                  (    ) Sim  

5.1- Qual? 
(    ) Diabetes 

(    ) Pressão Alta 

(    ) Pressão Baixa 

(    ) Colesterol alto 

(    ) Outros ______________________________ 

 

 

(    ) Câncer 

(    ) Hepatite 

(    ) Gastrite 

(    ) Problemas no coração 

 

5.2- Toma algum remédio para tratar essa doença? 

(    ) Não                  (    ) Sim. Qual? ________________________________________________                    

 

6- Faz uso de algum outro remédio regularmente? 
(    ) Não                  (    ) Sim. Qual (is)? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                                 

7- Quantas vezes por semana você toma Noni? _____________________ 

 

7.1- Se não faz mais uso, por qual motivo? 

(    ) Efeitos colaterais                (    ) Indicação médica               (    ) Falta de fornecimento 

(    ) Por outros motivos que não os listados acima ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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8- Qual a quantidade que você toma? ______________________________  

9- Qual parte da planta é consumida? 

(    ) Frutos             (    ) Folhas             (    ) Caule              (    ) Raiz          (    ) Não sabe 

10- Qual a forma que você consome Noni?                                                                                                           
(    ) Fruta                                    (    ) Chá         (   )  Vinho tinto/solução etanólica                           

(    ) Suco. Qual? ________________________________________               

(    ) Misturado/Garrafada. Com quais outras plantas? __________________________________  

(   ) Outros ____________________________________________________________________ 

11- Como você consegue o Noni?                                                                                         

(    ) Cultivo próprio                                  (    ) Coleta 

(    ) Doação                                               (    ) Compra de garrafada 

(    ) Compra do produto in natura            (    ) Outros __________________________________ 

12- Sente ou já sentiu algum desconforto pelo consumo do Noni?                                                     

(    ) Não                  (    ) Sim 

 

12.1- Se sim, qual?                                                                                                                                

(    ) Dor de cabeça              (    ) Fadiga                  (    ) Tontura              (    ) Mal estar                       

(    ) Dor no corpo                (    ) Dor abdominal    (    ) Náuseas              (    ) Vômitos 

(    ) Outros sintomas: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13- Para qual finalidade o Noni é/era utilizado? 

(    ) Antiviral                               

(    ) Redução de colesterol 

(    )Anti-inflamatório                

(    ) Emagrecimento 

(    ) Analgésico 

(    ) Antitumoral 

(    ) Diabetes 

(    ) Antibiótico 

 

(    ) Anti-Helmíntico (vermífugo) 

(    ) Controlar a pressão 

(    ) Estimular imunidade 

(    ) Outros: _______________________ 

14- Qual o horário de consumo do Noni? 

(    ) Em jejum 

(    ) Após café da manhã (lanche da manhã) 

(    )Antes do almoço 

(    ) Junto com o almoço 

(    ) Outro_____________________________ 

 

 

 

(    ) Durante a tarde 

(    ) Antes do jantar 

(    ) Junto com o jantar 

(    ) Antes de se deitar 

15- Sentiu alguma melhora com o consumo do Noni?                                              

(    ) Não                  (    ) Sim 

16- Quem indicou o Noni a você? 

(    ) Parentes e amigos, mas que não fizeram uso da planta 

(    ) Parentes e amigos que já fizeram uso                                 (    ) Indicação médica 

(    ) Indicação de outro profissional da saúde                            (    ) Auto medicação 

(    ) Outro ____________________________________________________________________ 
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17- Você indicaria o consumo da planta a uma outra pessoa? 
(    ) Não                  (    ) Sim 

18- Caso não faça uso mais, você voltaria a utilizar Noni para prevenir ou tratar outra 

doença? 

(    ) Não                  (    ) Sim 

19- Consome bebidas alcoólicas?  

(    ) Não                  (    ) Sim 

 

19.1- O que você bebe? ________________________________________________________ 

 

19.2- Qual a frequência? _______________________________________________________ 

 

19.3- Qual a quantidade que você consome? _______________________________________ 

20- Faz uso de tabaco (cigarros, narquiles)? 

(    ) Não                     (    ) Sim 

 

20.1- Qual a frequência? _______________________________________________________ 

 

20.2- Qual a quantidade que você consome? _______________________________________ 

21- Faz uso de alguma droga de abuso (maconha, cocaína, crack, LSD, entre outras)? 

(    ) Não                     (    ) Sim 

22- Faz uso do Noni junto com álcool ou tabaco? 

(    ) Não                     (    ) Sim 

23- Possui alguma doença no fígado? 

(    ) Não                     (    ) Sim 

24 – Conhece algo sobre os benefícios e potencialidades do Noni? 

(    ) Não                     (    ) Sim 

25- Conhece algo sobre os riscos envolvidos no consumo do Noni? 

(    ) Não                     (    ) Sim 

26- Após o início do consumo de Noni, notou alguma alteração na coloração e/ou aspecto 

e/ou odor de: 

(    ) Fezes 

(    ) Urina 

(    ) Olho 

(    ) Pele 

(    ) Mucosas 

(    )Outro ________________________________________ 
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27- Depois que consumiu Noni, sentiu que ficou mais, menos ou indiferentemente a pegar 

outras doenças?  

(    ) Mais                          (    ) Menos                       (    ) Indiferente 

28- Apresentou alguma doença após o início do consumo do Noni? 

(    ) Não                     (    ) Sim. Qual? ______________________________________________ 

 

28.1 – Caso a resposta anterior seja sim, você associa esse desenvolvimento como um efeito 

colateral ao consumo de Noni? 

(    ) Não                     (    ) Sim 

29- Procurou um médico antes de iniciar o consumo do Noni? 
(    ) Não                     (    ) Sim 

30- Possui conhecimento sobre o decreto publicado pela ANVISA no ano de 2007 sobre a 

proibição da comercialização do Noni para fins terapêuticos? 

(    ) Não                     (    ) Sim 

31- Em sua opinião, o fato de a ANVISA ter proibido o consumo para fins terapêuticos de 

preparados contendo Noni (Morinda citrifolia) está associado à: 

(    ) Interesse comercial; pelo fato de a planta ser utilizada para inúmeros finalidades, reduzindo 

assim o comércio de medicamentos sintéticos 

(    ) Por ser uma planta ainda sem estudo 

(    ) Por não apresentar nenhuma propriedade terapêutica descrita 

(    ) Por não apresentar estudos realizados legalmente em 

(  ) Outro _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

Fichas com informações dos voluntários que doaram sangue para testes clínicos 

Ficha:74 Mulher – 51 anos 

Doenças: Hipertensão, Gastrite, Alterações Cardíacas, Artrite Reumatoide, Esofagite 

Medicação: Cloridrato de Propanolol, Hidroclorotiazida, Omeprazol, Ácido Fólico, 

Metotrexato, Medicação Manipulada (Ciclobenzaprina, Meloxican, 

Paracetamol, Famotidina), Amora Miúra (fitoterápico). 

Consumo: 7 vezes na semana - 150 mL/dia – Consumo da polpa da fruta acrescido a suco 

de uva integral – Em jejum. 

Desconforto: Não Melhora: Sim 

Finalidade: Anti-inflamatório, Analgésico, Controle da pressão, Imunoestimulante, Outros 

(Artrite Reumatoide, Termogênico). 

Bebida alcoólica: Não 

Fumante: Não Drogas ilícitas: Não 

Doença hepática: Não 

 

 

Ficha:136 Mulher – 58 anos 

Doenças: Diabetes, Hipertensão, Fibromialgia 

Medicação: Não 

Consumo: 1 vezes na semana - 80 mL/dia – Consumo da polpa da fruta acrescido a suco 

de uva integral – Em jejum. 

Desconforto: Não Melhora: Sim 

Finalidade: Diabetes, Imunoestimulante, Termogênico 

Bebida alcoólica: Não 

Fumante: Não Drogas ilícitas: Não 

Doença hepática: Não 

 

 

Ficha:139 Homem – 34 anos 

Doenças: Artrite Reumatoide 

Medicação: Não 

Consumo: 7 vezes na semana - 50 mL/dia – Consumo da polpa da fruta acrescido a suco 

de uva integral – Em jejum. 

Desconforto: Sim (náuseas por conta do 

sabor) 

Melhora: Sim 

Finalidade: Diabetes, Imunoestimulante, Termogênico 

Bebida alcoólica: Não 

Fumante: Não Drogas ilícitas: Não 

Doença hepática: Não 
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Ficha:146 Mulher – 27 anos 

Doenças: Não, mas teve câncer na tireoide a 6 meses. 

Medicação: Hormônio T4 sintético (Lebotiroxina sódica), Antitabágico (cloridrato de 

bupropiona), Antipsicótico Atípico (quetiapina), Contraceptivo oral. 

Consumo: 3 a 4 vezes na semana - 5 mL/dia – Consumo da polpa da fruta em forma de 

suco – Após desjejum. 

Desconforto: Não Melhora: Sim 

Finalidade: Anti-inflamatório, Anti-neoplásico, Imunoestimulante. 

Bebida alcoólica: Sim – Cerveja (2100 mL) – 1 vez na semana 

Fumante: Raramente (narguilé) Drogas ilícitas: Não 

Doença hepática: Não 

 

 

Ficha:170 Mulher – 44 anos 

Doenças: Psoríase 

Medicação: Contraceptivo oral – (Tamisa ® - gestodeno + etinilestradiol) 

Consumo: 7 vezes na semana - 75 mL/dia – Consumo da polpa da fruta acrescido a suco 

de uva integral – Em jejum. 

Desconforto: Não Melhora: Sim 

Finalidade: Redução do estresse 

Bebida alcoólica: Sim – Cerveja (1050 mL) – 1 vez na semana 

Fumante: Não Drogas ilícitas: Não 

Doença hepática: Não 
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