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A Morinda citrifolia Linn é um arbusto originário do sudoeste Asiático 
(MCCLATCHEY, 2002) que foi difundida pelo homem pela índia e oceano 
pacífico até as ilhas da polinésia. Há décadas, civilizações influenciadas por 
culturas distintas, tais como a cultura indígena, africana e europeia, se utilizam 
de plantas medicinais com o objetivo de tratar certas doenças e este costume 
permanece até os tempos atuais. Conhecida popularmente no Brasil como 
Noni, é um arbusto que possui frutos, flores e folhas chegando a medir até      
10 metros de altura em sua fase adulta. O uso tradicional da Morinda citrifolia 
L. pelos polinésios atribuía-se aos efeitos relacionados com atividade 
bacteriana, antiviral, antifúngica, analgésica, anti-inflamatória, hipotensora e 
imune estimulante. Assim, o presente trabalho busca sair do senso comum 
ainda muito difundido no Brasil e trazer informação à população com 
embasamento cientifico e que de alguma forma seja benéfico não só para a 
sociedade cientifica mas, para pessoas comuns que possam estar fazendo uso 
de produtos fitoterápicos que não cumprem com o prometido além de 
ocasionar efeitos colaterais. O método utilizado na pesquisa é a revisão 
bibliográfica, buscando embasamento teórico com análise das pesquisas sobre 
o uso do Noni. Nossos resultados mostram que não existam informações, 
pesquisas e estudo clínicos suficientes (BARBOSA et al., 2017) que possam 
comprovar o efeito terapêutico ou tóxico do uso do Noni. Assim, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não permite a comercialização no 
Brasil de produtos contendo Noni como alimento até que haja comprovação da 
segurança no uso do produto e atendimento aos requisitos legais (ANVISA, 
2007). Destacamos que a atividade antioxidante do Noni foi verificada apenas 
in vitro (COSTA et al., 2013). Há relatos que sugerem casos de 
hepatotoxicidade diretamente associados ao consumo do suco de Noni 
(MILLONIG; STADLMANN; WOLFGANG, 2005). A pergunta que se faz é: Em 
quais condições o uso do Noni é seguro para consumo humano e animal? 
Quais as propriedades químicas com potencial medicamentoso contêm nas 
folhas do Noni? Ainda há muitas perguntas que precisam ser feitas e 
principalmente respondidas para que se tenha segurança e tranquilidade para 
o uso do Noni e precisamos conscientizar a população de que não se pode 
utilizar qualquer fitoterápico para fins medicamentosos sem que haja um estudo 
e comprovação de sua eficácia e dos efeitos colaterais, que podem perigosos, 
ou mesmo fatais, se forem ignorados. 
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