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“Descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e pensar uma coisa 

diferente”.  

                                                                                                      ROGER VON OECH    
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RESUMO 

 

A ansiedade e os transtornos de ansiedade são um conjunto de doenças psiquiátricas 

marcadas pela preocupação excessiva ou constante de que algo negativo vai 

acontecer. Em especial durante as crises de ansiedade, as pessoas não conseguem 

se ater ao presente e sentem uma grande tensão, às vezes sem um motivo aparente. 

Esse problema pode manifestar sintomas físicos também, como sudorese e arritmia 

cardíaca, sendo assim e tentando amenizar estes problemas, a busca por ansiolíticos 

fitoterápicos vem aumentando. Por este motivo, o objetivo deste trabalho foi 

desenvolver uma bala com propriedades calmantes composto por maracujá, 

camomila, hibisco e erva cidreira. Para isso, utilizamos o laboratório de Farmácia da 

ETEC Prof. MassuyukiKawano da cidade de Tupã onde utilizamos o S Bico de Bunsen 

para preparar um caramelo e adicionar todos os princípios ativo já anteriormente 

mencionados, bem como enformamos nossa bala e a resfriamos na geladeira. Sendo 

assim, acreditamos que a nossa escolha por uma bala tipo pastilha foi acertada, 

contudo, durante o desenvolvimento deste medicamento enfrentamos dificuldades 

para atingir o ponto de caramelo, no entanto, após testes e alterações na temperatura, 

atingimos os nossos objetivos e obtivemos sucesso, suprindo assim todas as nossas 

expectativas.  

 

Palavras chave: Fitoterapia; Estresse, Saúde Mental;  
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1.INTRODUÇÃO 

 

A ansiedade e os transtornos de ansiedade são um conjunto de doenças 

psiquiátricas marcadas pela preocupação excessiva ou constante de que algo 

negativo vai acontecer. Em especial durante as crises de ansiedade, as pessoas não 

conseguem se ater ao presente e sentem uma grande tensão, às vezes sem um 

motivo aparente. Esse problema pode manifestar sintomas físicos também, como 

sudorese e arritmia cardíaca (SANTOS, 2021).  

Sendo assim e de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),                 

264 milhões de indivíduos vivem com transtornos de ansiedade no planeta, sendo 

9,3% da população do Brasil atingida por estes tipos de transtorno (SANTOS, 2021).  

Desta forma, a busca por ansiolíticos fitoterápicos vem aumentando e 

chamando a atenção da indústria farmacêutica, pelo fato de não causarem menos 

dependência e por serem de baixo custo, o que acaba tornando o tratamento mais 

acessível a maior parte da população (SIMONETTI et al., 2021; WERNECK; 

CARVALHO, 2020). 

Diante de todo este contexto, o uso de medicamentos fitoterápicos como: 

maracujá, camomila, melissa, hibisco vêm se destacando atualmente (VEJA; 2018).  

O maracujá (Passiflora edulis) entre outras indicaçõesé utilizado para combater 

a ansiedade, insônia, hipertensão arterial, taquicardia, palpitações, mialgias, pois seu 

fruto detém propriedades depressoras do sistema nervoso central que atua nos 

distúrbios da ansiedade, na sedação e na convulsão, ou seja, tem propriedades 

ansiolíticas e sedativas (PANIZZA, 1998), o que resulta em uma ação tranquilizante e 

antiespasmódica da musculatura lisa (LORENZI et al., 2006). O mecanismo de ação 

da passiflora é a inibição da monoamina oxidase e a ativação dos receptores de do 

ácido gama-aminobutírico (GABA), que agem na interrupção de circuitos neurais.  

A camomila (Matricariachamomilla) é uma importante aliada nos sintomas 

relacionados à ansiedade, especialmente por suas funções carminativas (LEMMIIS, 

2016). 

O hibisco (Hibiscussabdariffa D. C.) atenua espasmos e cólicas uterinas e 

gastrointestinais; aumenta a diurese e favorece a digestão, além disso possui ainda 

propriedade anti-hipertensiva e calmante. 
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Já a erva cidreira (Melissa Officinalis L.) é um dos fitoterápicos mais utilizados 

no tratamento da ansiedade, especialmente por sua palatabilidade e alta aceitação 

sensorial. Ainda, pode melhorar as crises de dores de cabeças e também insônia, 

sintomas comuns em indivíduos que sofrem de ansiedade. 

Diante do exposto o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma bala com 

propriedades calmantes composto por maracujá, camomila, hibisco e erva cidreira.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

A bala calmante para amenizar a ansiedade foi desenvolvido no Laboratório 

Escola da ETEC Prof. MassuyukiKawano de Tupã. 

 

2.1 FORMULAÇÃO  

 

Açúcar de confeiteiro …………………..………….... 42 g 

Xarope de milho …………………………..………….16 mL 

Água destilada …………………………................... 24 mL 

Álcool de cereais  ……………………………………14,4 g 

Maracujá ………………………………………………10 mL 

Melissa ……………………………………………….. 10 mg  

Hibisco ………………………………..………………..10 mg  

Camomila ……………………………………………...10 ml 
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2.2 PREPARAÇÃO DA BASE DA PASTILHA  

 

O açúcar (refinado) foi dissolvido em água destilada no béquer e disperso no 

xarope de milho. Posteriormente o aquecemos em Bico de Bunsen até levantar fervura 

deixando que a temperatura alcançasse 150 a 154°C.  

 

Figura 1: Dispersão do açúcar refinado dissolvido em água destilada e o xarope de 

milho no béquer.  

 

 

Figura 2: Solução sendo aquecida no Bico de Bunsen a 150°C (fervura) 
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2.3 PREPARAÇÃO DA PASTILHA  

 

 

Figura 3: Pesagem 10 mg de extrato seco de hibisco 

 

 

Figura 4: Pesagem 10 mg de extrato seco de melissa 
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Figura 5: Tinturas de maracujá e camomila no vidro relógio  

 

Quando a temperatura atingiu 120°C adicionamos 1 mg dos princípios ativos 

melissa e hibisco pré-dissolvidos em de água destilada (1 mL) e o agitamos com 

bastão de vidro.  

 

 

Figura 6: agitação com o bastão de vidro  
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2.4 FINALIZAÇÃO DA PASTILHA  

 

Vertemos a bala ainda em estado líquido para o molde previamente lubrificado 

e levamos a geladeira para esfriar. 

 

Figura 7: Solução sendo vertida no molde  

 

 

 

figura 8: Pastilhas esfriando na geladeira  
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3. RECURSOS UTILIZADOS 

 

Os recursos utilizados nesse projeto foram: 

 

Produtos Quantidade Valor (R$) 

MELISSA 10 mg 25,00  

HIBISCO 10 mg 15,00 

CAMOMILA 10 mL 15,00  

MARACUJÁ 10 mL 15,00 

AÇÚCAR 42 g 4,00 

XAROPE DE MILHO 16 mL 12,00  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido ao aumento de pessoas com transtorno de ansiedade esse trabalho foi 

elaborado a fim de produzir um meio de amenizar os sintomas no dia a dia através de 

algo prático como a pastilha, uma escolha acertada na nossa opinião, contudo, 

durante o desenvolvimento deste medicamento enfrentamos dificuldades para atingir 

o ponto de caramelo, no entanto, após testes e alterações na temperatura, atingimos 

os nossos objetivos e obtivemos sucesso, suprindo assim todas as nossas 

expectativas.  
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