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CAMOMILA EXTRATO SECO 

 

 

 

 

Nome Científico: Matricaria chamomilla L. 

Família Botânica: Asteraceae (Compositae). 

Parte Utilizada: Flor e caule. 

 
 

 

Introdução 

 De acordo com alguns cientistas, a Camomila surgiu pela primeira vez na 

Europa e de lá foi levada para diversas regiões. É encontrada em toda a Europa, nas 

regiões da Ásia e em alguns países latino-americanos, entre eles o Brasil (Flora 

Brasileira, 1984). Seu nome científico Matricaria vem do latim = matriz, referindo-se ao 

útero, porque os povos antigos a usavam em afecções uterinas (Teske, 1994).  

 “É uma planta herbácea anual, medindo cerca de 30 cm. (Alonso, 1998). Possui 

capítulos, quando maduros, de 10 a 17 mm de diâmetro, constituídos de receptáculo 

coberto de flores tubulosas amarelas rodeadas de flores liguladas brancas. Brácteas 

involucrais com 2 mm de comprimento e 0,5 mm de largura, em número de 12 a 17, ou 

20, dispostas em duas ou três séries, imbricadas, as externas mais grosseiras, 

aumentando em número nas séries internas, oblongas, com a zona central engrossada, 

mas interrompida longitudinalmente próximo à nervura mediana; bordos escariosos e 

transparentes, ápice obtuso, margem inteira, sem tricomas tectores, mas com tricomas 

glandulares bisseriados na face abaxial. Receptáculo de 6 a 8 mm (3 a 10) de diâmetro, 

cônico e oco, sem pálcas. Flores marginais liguladas, femininas, brancas, em número de 

12 a 17, dispostas em uma só série, com o tubo da corola curto e reto, levemente 

amarelado, de até 1,5 mm de comprimento, comprimido na altura da abertura da 

lígula. Lígula bem desenvolvida, tridentada, longo-ovalada a oblonga, de até 10 mm de 

comprimento por até 2 a 3 mm de largura, marcada por 4 nervuras longitudinais, 
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raramente ramificadas, unidas na região apical, formando três arcos de venação, o 

central arredondado e o dois laterais freqüentemente assimétricos, de tamanho igual. 

Papus coroniforme, hialino, irregularmente laciniado, às vezes ausente. Estilete 

dividido em dois ramos papilosos, estigmas com aspecto penicilado devido à presença 

de tricomas coletores. Flores centrais tubulosas, hermafroditas, amarelas, numerosas, 

de até 2,5 mm de comprimento, com tubo reto e limbo pentalobado; lobos agudos, 

iguais, alargando-se a partir de forte constrição, onde se observa grande densidade de 

tricomas glandulares. Papus, normalmente ausente; quando existente forma coroa 

hialina muito curta. Cinco estames, sinânteros e epipétalos, sobressaindo um pouco na 

corola aberta. Ovário ínfero, unilocular e monospérmico, verde-hialino na flor e 

marrom escuro na frutificação. Estilete igual ao da flor feminina. Aquênio obovóide, 

dorsalmente convexo, pentacostado. As inflorescências apresentam odor aromático e 

agradável e sabor levemente amargo.”(Farmacopéia, 1996). 

 

 

Descrição 

 Princípios Ativos: Óleo Essencial: camazuleno, α-bisabolol, óxidos de bisabolol 

A, B e C, óxido de bisabolona; Flavonóides: apigenina, luteolol, apigenol, quercetol; 

Cumarinas: umbelierona e hierniarina; Mucilagens; Lactonas Sesquiterpênicas 

(princípios amargos): matricina, matricarina, percussores do camazuleno; Sais Minerais 

(PR, 1998).  

 O Extrato deverá apresentar no mínimo 0,03% de Apigenina. 

 

 

Indicações  

A Camomila é indicada na gastrite, úlceras gastroduodenais, colite, espasmos 

gastrointestinais, inapetência, náuseas, vômitos, dispepsias hiposecretoras, ansiedade, 

nervosismo, insônia, cefaléia, bronquite crônica, asma e dismenorréia. Externamente é 

indicada: contusões, feridas, nervralgias, aftas bucais, estomatite e vulvovaginites.   
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Toxicidade  

A determinação da DL 50 (2,7 gramas de extrato aquoso liofilizado por kg de 

camundongo) sugere que a quantidade de droga utilizada em chás não atinge níveis de 

letalidade. Já no teste geral de atividade, realizado com doses variando entre 1 e 6 

gramas de extrato aquoso liofilizado, foram observados os seguintes efeitos: depressão, 

catatonia e perda da apreensão das patas (Pessati, T.L, et al 1996). 

 

 

Contraindicações 

É contraindicada na gravidez, na lactação, para crianças menores de 6 anos, 

pacientes com gastrite, úlceras gastroduodenais, síndrome do cólon irritável, colite, 

doença de Crohn, epilepsia, doença de Parkinson e outras doenças neurológicas (PR, 

1998). A planta fresca pode provocar uma dermatite de contato. O óleo essencial é 

muito irritante para a pele e mucosas (PR, 1998). 

 

 

Concentração Recomendada 

 Extrato Seco (5:1): 0,3 a 1,0g ao dia, em três doses. 
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