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(Ezequiel 47:12) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ez/47/12+


 

 
 
 
 

 viii  
 
 

 

RESUMO 

DESENVOLVIMENTO DE APLICATVO PARA SUPORTE ÀS PRESCRIÇÕES E 
ORIENTAÇÕES DE FITOTERAPIA NO BRASIL. Samidayane Moreira Guerra, São 
Cristóvão - SE, 2019. O uso de plantas medicinais na cura de doenças está 
relacionado com a própria evolução humana, pois seu emprego pode ser identificado 
em todas as épocas, e em quase toda a humanidade. Esta dissertação foi organizada 
em 3 etapas distintas: na primeira etapa do estudo foi realizada uma revisão 
sistemática sobre o conhecimento e prática dos profissionais da saúde sobre a 
prescrição de fitoterapia. Esta revisão sistemática foi necessária para determinar os 
conhecimentos e atitudes dos profissionais de saúde quanto a prescrição e orientação 
de fitoterapia. Foram encontrados 14 estudos relevantes. Os profissionais foram 
avaliados através de questionários específicos, sendo que em 11 estudos o nível de 
conhecimento foi de 50%, outros 3 estudos foram classificados com baixo 
conhecimento. As evidências da revisão sistemática demonstraram a necessidade de 
programas educacionais para integrar e fortalecer o conteúdo de fitoterapia nos 
currículos existentes. Na segunda etapa, foi elaborado um banco de dados sobre 
fitoterápicos e formulações fitoterápicas fundamentados em artigos científicos 
atualizados (últimos 5 anos), e baseado no Vademecum de Nutrição, do Memento 
Fitoterápico e da Farmacopéia Brasileira. A terceira etapa consistiu no 
desenvolvimento do aplicativo para dispositivos móveis em fitoterapia para 
profissionais de saúde a partir de um planejamento de desenvolvimento em etapas, o 
aplicativo foi construído utilizando um framework de programação voltado para 
dispositivos móveis, incluindo Android, utilizando a tecnologia JavaScript. Em vista 
desses resultados, foi elaborado o conteúdo do aplicativo com 65 diferentes 
patologias, 71 plantas medicinais, 248 fórmulas e 27 fitoterápicos registrados 
compondo 24 telas com as variáveis necessárias para a prescrição. O aplicativo foi 
denominado “FitoSmart”. Diante do exposto, o aplicativo apresenta as principais 
variáreis para a prescrição de fitoterapia por parte dos profissionais da saúde. Assim, 
o instrumento proposto poderá ser uma ferramenta útil para qualificar as prescrições 
fitoterápicas, trazendo mais agilidade ao profissional de saúde e segurança nas 
interações. 
 
Palavras chave: aplicativo, fitoterapia, plantas medicinais, profissional da saúde 
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ABSTRACT 

DEVELOPMENT OF APPLICATUS TO SUPPORT THE PHYTOTHERAPY 
PRESCRIPTIONS AND GUIDELINES IN BRAZIL. Samidayane Moreira Guerra, São 
Cristóvão - SE, 2019. The use of medicinal plants in curing diseases is related to 
human evolution itself, since it’s use can be identified in all times, and in almost all of 
humanity. This dissertation was organized in 3 distinct stages: in the first stage of the 
study a systematic review was performed on the knowledge and practice of health 
professionals about phytotherapy prescription. This systematic review was necessary 
to determine the knowledge and attitudes of health professionals regarding the 
prescription and orientation of herbal medicine. We found 14 relevant studies. The 
professionals were evaluated through specific questionnaires, and in 11 studies the 
level of knowledge was 50%, other 3 studies were classified with low knowledge. 
Evidence from the systematic review has demonstrated the need for educational 
programs to integrate and strengthen phytotherapy content in existing curricula. In the 
second stage, a database was developed on phytotherapics and herbal formulations 
based on updated scientific articles (last 5 years), and based on the Vademecum of 
Nutrition, the Phytotherapeutic Memento and the Brazilian Pharmacopoeia. The third 
step consisted of developing the application for mobile devices in phytotherapy for 
health professionals from a stepwise development planning; the application was built 
using a programming framework aimed at mobile devices, including Android, using 
JavaScript technology. In view of these results, the content of the application was 
elaborate with 65 different pathologies, 71 medicinal plants, 248 formulas and 27 
phytotherapics registered composing 24 screens with the necessary variables for the 
prescription. The application was name "FitoSmart". In view of the above, the 
application presents the main variables for the prescription of phytotherapy by health 
professionals. Thus, the proposed instrument could be a useful tool to qualify the 
phytotherapic prescriptions, bringing more agility to the health and safety professional 
in the interactions. 
  
Keywords: application, herbal therapy, medicinal plants, health professional. 
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GLOSSÁRIO 

 

Aplicativo: programa de computador concebido para xistemaxo dados 

eletronicamente, facilitando e reduzindo o tempo de execução de uma tarefa pelo 

usuário (MYINT et al. 2016). 

Aplicações: O aplicativo é constituído por uma ou mais aplicações. Uma aplicação é 

composta por um conjunto de cenas, que estão dispostas de maneira linear, ou seja, 

pode-se navegar entre as cenas avançando ou retrocedendo (MYINT et al. 2016). 

Ehealth: representa um campo em desenvolvimento na junção de informática médica, 

saúde pública e negócios, com o xistem de oferecer serviços de saúde, a partir de 

informações fornecidas e aprimoradas através da internet (WHA, 2018). 

Framework: é uma abstração que une códigos comuns, de uma parte de 

desenvolvimento de um software, que esteja finalizada. Isto significa que o 

detalhamento obtido até então já é suficiente para prosseguir com o projeto de uma 

parte do Sistema (HEUSER, 2009). 

Google Play: é um serviço de distribuição digital de aplicativos, jogos, filmes, 

programas de televisão, músicas e livros, desenvolvido e operado pela Google. Ela é 

a loja xistemax de aplicativos para o xistema operacional Android (MORIMOTO, 2016)  

Mhealth: representa a prática médica com suporte para dispositivos móveis, como 

por exemplo, para telefones celulares, dispositivos para monitoramento de pacientes, 

tablets e outros dispositivos sem fio (WHO, 2011). 

Programador: xistemaxonal especializado no desenvolvimento e no aperfeiçoamento 

de programas de computador (HEUSER, 2009). 

Software: é uma sequência de instruções a serem seguidas e/ou executadas, na 

manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado/informação ou 

acontecimento (HEUSER, 2009). 

Bluetooth – “Tecnologia normalizada de ligação via xiste, com baixa potência de 

transmissão e de pequeno alcance, utilizando um xistema de mudança aleatória de 

frequência de transmissão, que permite o estabelecimento automático de ligação, sem 

fios ou cabos, de vários aparelhos eletrônicos situados a pequena distância uns dos 

outros” (MORIMOTO, 2016). 

Wi-Fi – Wireless Fidelity – “Wi-Fi é usado geralmente para referir qualquer tipo de 

redes 802.11, quer sejam 802.11b, 802.11a, dual-band, etc” (MORIMOTO, 2016). 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

CRF – Conselho Federal de Farmácia 

CRM – Conselho Federal de Medicina 

CRN – Conselho Federal de Nutrição 

DMI – Dispositivos Móveis Inteligentes 

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

iOS -  iPhone Operating System  

LEFT – Laboratório de Ensaios Farmacêuticos e Toxicológicos 

mHealth – Mobile Health 

Mobile Medical APP – Aplicativos Médicos Móveis 

MS – Ministério da Saúde 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PDAs – Assistentes Pessoais Digitais 

PPNPMF – Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

RENISUS – Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único 

de Saúde  

SDK – Software Development Kit 

SUS – Sistema Único de Saúde 

Visalegis – Sistema de Legislação em Vigilância Sanitária 

WHA – World Health Assembly 

XP – Extreme Programming 
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1. INTRODUÇÃO  

A definição de planta medicinal é, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS, 1998), “todo e qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, 

substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam precursores 

de fármacos semissintéticos”. O uso de plantas medicinais como medicamentos 

aumentou acentuadamente ao longo dos últimos anos. É considerada uma das mais 

antigas formas de prática medicinal da humanidade (LI; WENG, 2017).  

Enquanto algumas pessoas utilizam preparações à base de plantas como 

alternativa ou complemento, outras utilizam devido ao fácil acesso, especialmente nos 

países em desenvolvimento. Com base no progresso científico, a qualidade e opções 

de medicamentos à base de plantas foram amplamente melhoradas nas últimas 

décadas (FÜRST; ZÜNDORF, 2015). 

Os medicamentos fitoterápicos são erroneamente declarados seguros quando 

comparados aos medicamentos convencionais. Essa afirmação pode levar os 

consumidores a desconsiderar qualquer associação entre seu uso e reação adversa. 

Além disso, esses pacientes relutam em informar seus profissionais de saúde sobre a 

utilização de tais produtos, resultando em total falta de conhecimento (WEGENER; 

DEITELHOFF; SILBER-MANKOWSKY, 2015; FALZON; BALABANOVA, 2017). 

Diante disso, pode-se observar através da revisão sistemática realizada neste 

estudo que apesar de sua popularidade, os profissionais de saúde não se sentem 

informados,  possuem conhecimento insuficiente para lidar com as mudanças que vem 

ocorrendo sobre fitoterapia, o que dificulta a abordagem dos pacientes, representando 

desafios na condução da prática clínica (GYASI et al., 2017; SHOROFY; ARBON, 

2017; SAHA, 2017). Neste contexto, os profissionais da saúde consideram a falta de 

conhecimento em fitoterapia e plantas medicinais um problema significativo e que, 

deve ser abordado com os pacientes, sendo considerado um problema de saúde 

pública (BALOUCHI, et al., 2018; PATEL; KEMPER; KITZMILLER, 2017).  

Ao analisar este cenário, destacam-se as tecnologias em saúde como 

estratégia para melhorar a segurança no uso de medicamentos fitoterápicos, que 

ofereça auxílio, guiando o profissional para fazer a prescrição e orientação 

corretamente (STEVENS et al., 2014). Dessa forma, a utilização de dispositivos 

móveis cresce cada vez mais entre a população e pode representar até a maioria dos 

sistemas computacionais utilizados no cotidiano, pois são dispositivos que podem ser 
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adquiridos com baixo custo, são portáteis e de manuseio fácil. Principalmente na área 

da saúde, onde os aplicativos móveis (app) para smartphones se tornaram cada vez 

mais populares (DIFILIPPO; HUANG; CHAPMAN-NOVAKOSKI, 2017).  

A maioria dos aplicativos de educação para profissionais da saúde consistem 

em plataformas de perguntas e respostas do tipo aconselhamento em saúde. Esses 

aplicativos permitem que os profissionais da saúde tenham recursos portáteis sempre 

que for necessário (SINGH et al., 2015). Deste modo, esta dissertação tem a finalidade 

de transmitir os benefícios da criação de uma ferramenta de referência em prescrição 

rápida e eficiente de fitoterapia e plantas medicinais para smartphones e tablets.  

Importante destacar que criar um aplicativo para esses dispositivos traz vários 

desafios. Um deles é a otimização da utilização de recursos, para que seja leve e 

ocupe o menor espaço possível de memória. O outro desafio são as informações que 

o aplicativo pode fornecer, devendo ser científicas para gerar segurança ao usuário 

(SCHNALL et al., 2016). Todos os aspectos para o desenvolvimento de um app devem 

ser considerados, desde sua idéia principal até o manuseio, para que esta possa ser 

uma boa experiência e contemple seu objetivo. Para que o usuário se sinta confortável 

ao utilizar um aplicativo em saúde, este deve promover soluções na área de saúde e 

principalmente na prescrição adequada e eficiente de fitoterápicos e plantas 

medicinais (WILHIDE; PEEPLES; KOUYATÉ, 2016). 

Nesse sentido, o presente estudo justifica-se pelo extenso uso de fitoterapia 

suas possíveis interações concomitantes à prescrição de medicamentos 

convencionais e as dificuldades enfrentadas por profissionais de saúde quanto a 

prescrição e orientação de fitoterapia (STUB et al., 2018). O uso dessa terapia pode, 

em alguns casos, auxiliar o tratamento, quando bem orientado por um profissional de 

saúde capacitado na área. A medicina natural, provou ser uma parte inseparável do 

patrimônio sociocultural e econômico de quase todas as nações do mundo associando 

a adoção de tecnologia, na forma de softwares adequados à realidade das instituições 

e dos problemas enfrentados pelos gestores, é uma alternativa importante no 

processo de aprimoramento do Sistema de saúde pública no Brasil. 
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1.1 Estrutura da Dissertação 

 

Esta Dissertação de mestrado foi estruturada conforme a Instrução Normativa 

nº 001/2018 do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da 

Universidade Federal de Sergipe, item 2.2, formato B. Portanto, está proposta da 

seguinte maneira: 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: a revisão apresenta os principais referênciais 

teóricos sobre a problemática da pesquisa que embasam o percurso metodológico 

utilizado durante a elaboração da dissertação. 

 

CAPÍTULO 1: elaborado na forma de manuscrito intitulado: “The knowledge 

and practice of health professionals in the use of herbal medicines: a systematic 

review” que será submetido para publicação no periódico científico “BMC 

Complementary and Alternative Medicine”, que apresenta Qualis B1 para Farmácia. 

CAPÍTULO 2: escrito na forma de manuscrito intitulado: “Desenvolvimento de 

aplicativo de suporte à orientação e prescrição de medicamentos fitoterápicos e 

plantas medicinais para profissionais da saúde” apresenta o desenvolvimento do 

aplicativo. A submissão será enviada para publicação no “International Journal of 

Medical Informatics”, Qualis B1 para Farmácia. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 HISTÓRICO SOBRE A FITOTERAPIA 

O uso de plantas medicinais para o tratamento de doenças remonta à história 

da vida humana (FALZON; BALABANOVA, 2017). As evidências indicam que as 

plantas foram utilizadas para fins medicinais há aproximadamente 60 mil anos (JÜTTE 

et al., 2017). Dessa forma, Jamshidi-Kial e colaboradores (2017) relataram que os 

produtos medicinais têm se mostrado como os primeiros recursos terapêuticos 

utilizados pelas antigas civilizações com suas próprias menções históricas acerca das 

plantas medicinais. Nos seus experimentos com plantas, tiveram sucessos e 

fracassos, sendo que, muitas vezes, estas matavam e em outras curavam ou 

produziam sérios efeitos colaterais. 

A descoberta das propriedades biológicas dos vegetais tem suas origens no 

conhecimento empírico. Deste modo, o comportamento dos animais e os efeitos da 

ingestão deste ou daquele vegetal no organismo humano teve importante papel para 

determinar as escolhas das ervas para tratamento (LI; WENG, 2017). Ao longo do 

processo evolutivo, o homem foi aprendendo a selecionar plantas para a sua 

alimentação e para o alívio de doenças. O resultado desse processo é que muitos 

povos passaram a dominar o conhecimento do uso de plantas e ervas medicinais 

(TANDOM, 2017). 

Existem relatos do uso de plantas medicinais em diversas civilizações antigas. 

De acordo com Kasote (2017), a primeira referência escrita sobre o uso de plantas 

como medicamento é encontrada na obra chinesa Pen Ts’ao (“A Grande Fitoterapia”), 

do imperador Shen Nung, que data a 2800 a.C. O imperador chinês catalogou 365 

ervas medicinais usadas sob inspiração taoísta de Pan Ki, considerado deus da 

criação. Nesse ínterim, a base da medicina hindu estava revelada em duas obras 

sagradas: Veda (Aprendizado) e Ayurveda (Aprendizado de Longa Vida) (SUJARWO 

et al., 2016). 

No Egito antigo, em 1.500 a.C., foram encontradas informações sobre 811 

prescrições e 700 drogas no manuscrito “Ebers Papirus”, tais como extratos de 

plantas, metais como chumbo e cobre, e venenos de animais de várias procedências. 

Algumas dessas plantas ainda são utilizadas como Ephedra spp., Ginseng (Panax 

spp.), Cassia spp. e Rheum palmatum L., inclusive como ativos para indústrias 
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farmacêuticas (SHOJA et al., 2015). 

Os registros que atestam a prática da fitoterapia na Grécia Antiga e no Império 

Romano. Destes, destacam-se os dos gregos Diocles de Carystus, do séc. III a.C., e 

Hipócrates (séc. V e IV a.C.), que entre outros importantes documentos escreveu De 

Herbis et Curis, além do romano Galeno (séc. II e III), autor de Methodus Medendi, 

que legou ao mundo fórmulas farmacêuticas precursoras usadas na atualidade 

(ROCHA et al., 2015; VENTURA, C; BICHO; VENTURA, D, 2016). Outro grego em 

destaque foi Pendamius Dioscórides, que se tornou médico de Nero e escreveu um 

texto de botânica e medicina, chamado “De Materia Medica”, muito detalhado e 

dividido em cinco volumes, descrevia cerca de 600 espécies de plantas vegetais, 

fornecendo orientações de dosagens e efeitos tóxicos sugeridos e foi utilizado durante 

1500 anos pelos gregos, romanos, árabes e turcos.  

Nesta mesma época, o naturalista romano Gaius Plínius Secundos, também 

conhecido como O Velho, introduziu o princípio de que para cada doença haveria uma 

planta específica para tratá-la, foi ainda o responsável pela História Natural, em 37 

livros com inúmeras referências a plantas medicinais (JÜTTE et al., 2017; STAUB; 

CASU; LEONTI, 2016). Outros grandes estudiosos como Avicena, Paracelso, 

Dioscórides, Al Baitar, e vários outros, deixaram registros do uso de plantas medicinais 

na história da civilização (SOUSA SILVA et al., 2017). 

Registros históricos demonstram que na Antiguidade, o homem conhecia 

diversas propriedades medicinais das plantas. O conhecimento sobre o valor 

terapêutico das espécies vegetais vem sendo transmitido, ao longo dos tempos, de 

geração a geração (LEONTI; VERPOORT, 2017). 

Na era moderna, a partir do século X, as bibliotecas dos mosteiros guardavam 

grandes coletâneas de livros sobre a fitoterapia, entre eles De Uiribus Herbarium, do 

bispo de Meung, descritas em versos latinos. O Antidotarium, escrito por Nicolau 

Salerno que foi o centro dos estudos de farmácia nos séculos XII e XIV 

(BIEGANOVSKI; GRZYBOWSKI, 2017). 

Em meados do ano 1500d.C, os mosteiros e conventos da Europa Medieval 

haviam concentrado os conhecimentos médicos, com destaque para a Ordem 

Beneditina que foram geridos pela Regula Benedicti, passaram a contar com boticas, 

enfermarias e jardins botânicos. A esta altura, os beneditinos observavam as plantas 

como fontes medicinais por suas propriedades clínicas essenciais, desfazendo desse 
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modo a aura mística atribuída a elas (ROCHA et al., 2015). Nesta época, os árabes 

praticaram e desenvolveram a Fitoterapia, sobretudo partindo dos conhecimentos dos 

tratados gregos e romanos (VENTURA, C; BICHO; VENTURA, D, 2016). 

 

 2.2 ATENÇÃO BÁSICA E FITOTERAPIA NO MUNDO 

 
Os séculos XIX e XX testemunharam um significativo avanço no campo dos 

fitomedicamentos e plantas medicinais em todo o mundo. Destacam-se alguns países 

que já possuem uma cultura e/ou legislação referente a fitoterapia:   

 
2.2.1 AUSTRÁLIA 

 
O aborígene australiano é uma das mais antigas culturas sobreviventes no 

mundo e tem uma longa tradição de usar plantas como terapêutica (TAN et al., 2010). 

Há uma investigação científica crescente e rigorosa combinada com uma 

compreensão da história e uso tradicional de plantas pelos aborígenes para identificar 

potenciais novas terapias (SIMPSON et al., 2013).  

A Austrália tem uma população diversificada que consiste em migrantes do 

Sudeste e Sul da Ásia e Europa. Esta diversidade cultural reflete o padrão de uso de 

plantas medicinais que está enraizada nas tradições e culturas de cada migrante (XUE 

et al., 2007; ZHANG et al., 2008).  

Os princípios dentro da Política Nacional de Medicamentos da Austrália, 

explicitamente inclui a fitoterapia e aplicam-se à qualidade, segurança e eficácia das 

plantas plantas medicinais no sistema de saúde australiano (DoH, 2016).  

 
2.2.2 NOVA ZELÂNDIA 

 

Historicamente acreditava-se que algumas doenças foram causadas por forças 

sobrenaturais no sistema médico tradicional do povo nativo da Nova Zelândia; os 

“tohunga” que eram curandeiros tradicionais maori usavam plantas medicinais no 

tratamento dessas doenças. Hoje, tohunga ainda tem um papel significativo na prática 

de saúde do país, embora o uso de plantas medicinais se modifique entre profissionais 

e em diferentes regiões (RONGOÃ, 2012).  

Atualmente, na Nova Zelândia, remédios à base de ervas formam uma 

subcategoria especial de medicamentos definidos na seção 2 do Medicines Act de 
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1981 (NEW ZEALAND, 2014). Em 2010, os chamados “Regulamentos de 1985” 

restringiram as alterações para a definição de suplementos alimentares apenas a 

produtos do tipo terapêutico e transferiram a responsabilidade para a New Zealand 

Food, autoridade de segurança, para Medsafe, a agência reguladora de 

medicamentos na Nova Zelândia (NEW ZEALAND, 2010; BARNES et al., 2016).  

 
2.2.3 UNIÃO EUROPÉIA 

 
Na Europa Ocidental, a Organização Mundial da Saúde lista a fitoterapia como 

a mais popular (OMS, 2019). Embora os dados não estejam totalmente disponíveis, a 

Alemanha é o maior mercado europeu de medicamentos à base de plantas. A União 

Européia possui uma legislação substancial para produtos fitoterápicos desde 2004, 

regulando o tradicional Medicamento à Base de Plantas (OFFICIAL JOURNAL OF 

THE EUROPEAN UNION, 2004). A legislação européia constatou que todos os 27 

estados-membros União Européia usaram diferentes estruturas de legislação para 

regulamentar plantas medicinais (WIESENER et al., 2012).  

Para realizar a prescrição e/ou orientação de fitoterapia, os fitoterapeutas 

devem ser licenciados. Entretanto os requisitos variam de informal a formalização 

educacional. Embora esses títulos não sejam protegidos por lei, qualquer um pode 

usar sem restrições, esses profissionais só precisam concordar em obedecer um 

código de ética (SAMMONS et al., 2016). 

 
2.2.4 RÚSSIA 

 

A fitoterapia na Rússia, de que se tem notícia era conhecida e usada desde a 

virada do décimo primeiro século pela população. A história do uso das plantas 

medicinais pelos russos fornece a informação de que a primeira farmácia (loja de 

poções) foi inaugurada no mosteiro de Kiev-Pechora na antiga Rússia. Devido à 

localização geográfica entre a Europa e a Ásia, a fitoterapia russa representa tradições 

dos dois continentes (SHIKOV et al., 2014). No entanto, uma influência bastante forte 

veio das antigas culturas da Grécia e do Império Bizantino. Os fitoterapeutas 

preparavam tinturas e decocções, que foram usadas como remédios para tratar 

doenças infecciosas, gastrointestinais e melhorar o bem-estar (SAMMONS et al., 

2016). 

 No século XIX, a medicina com plantas progrediu mais rapidamente do que na 
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Europa Ocidental. Durante este período, as composições químicas da planta e os 

ingredientes chamaram a atenção dos cientistas (PHELPS; HASSED, 2011). 

Atualmente até 60% da população russa usam plantas medicinais como 

medicamentos preventivos, bem como para curar doenças (KARPEEV, 2019).  

A regulamentação dos medicamentos derivados de plantas utilizados 

oficialmente União Soviética/Rússia eram estritamente reguladas pela Farmacopéia 

do Estado. A partir de 1º de janeiro de 2016, a nova 13ª edição da Farmacopéia Russa 

entrou em vigor (PHARMAVESTINIK, 2019). A farmacopéia efetiva (13ªedição) inclui 

55 monografias descrevendo a plantas medicinais. Além disso, em maio de 2014, 

membros da União Econômica Euro-asiática realizaram um acordo quanto a 

circulação dos medicamentos, que gerou um mercado farmacêutico unificado entre a 

Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Armênia e Quirguizistão com as mesmas regras e 

regulamentos para todos os medicamentos (EAEUNION, 2019).  

 
2.2.5 CHINA 

 
O conceito da Medicina Tradicional Chinesa explica que as mudanças que 

ocorrem durante a doença são baseadas na compreensão do equilíbrio Yin-Yang e 

Cinco Elementos (CHINA, 2019). O conceito de Yin e Yang vem das observações de 

fenômenos, como sol e lua, dia e noite, e positivo e negativo e ilustra as relações entre 

as diferentes partes do corpo humano e sintomas de doenças específicas. Acredita-

se na importância do equilíbrio entre Yin e Yang para manter funções do corpo 

humano. Se esse equilíbrio for quebrado, as doenças podem ocorrer. Os "Cinco 

Elementos" (madeira, fogo, terra, metal, água) vêm a partir da observação de 

processos dinâmicos, funções e características que ocorrem na natureza (ORIENTAL 

MEDICINE, 2019).  

A Medicina Tradicional Chinesa utiliza um sistema de inter-relações entre o 

"Cinco Elementos" para entender como os vários processos em que o corpo controla 

um ao outro. Cada elemento associa-se a diferentes órgãos e funções. Quando um 

desses elementos e seu órgão associado está fora de equilíbrio, o próximo elemento 

em ordem e seu órgão associado também será afetado (TENG et al., 2016).  

Cada erva chinesa foi classificada pelas "quatro naturezas" (quente, quente, 

fresco e frio), os "Cinco Sabores" (ácido, doce, amargo, azedo e salgado), os 

meridianos e as funções específicas (DHARMANANDA, 2010).  
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O Compendium of Materia Medica (Bencao Gangmu) escrito por Li Shizhen é 

o livro médico enciclopédico mais completo e abrangente da história da Medicina 

Tradicional Chinesa (LI, 2019). Contém descrições detalhadas de 1892 remédios e 

11.000 prescrições. Os remédios fitoterápicos foram descritos por tipo, forma e sabor, 

natureza e método de aplicação. Nesse sentido, a saúde é percebida como uma 

interação harmoniosa de entidades funcionais e do mundo exterior, e a doença é 

interpretada como uma desarmonia dessa interação. 

Semelhante aos medicamentos, as plantas tradicionais da medicina chinesa 

são regulados sob as Disposições do Registro de Drogas (CFDA, 2007), que é a 

autoridade reguladora de medicamentos na China (antiga Administração de Alimentos 

e Medicamentos). Em 2008, as Normas Suplementares para Registro da MTC China 

Food and Drug Administration entraram em vigor. Esta seção do Provisões abordam 

questões de registro de ervas chinesas plantas naturais e preparações de ervas 

chinesas (SDA, 2008). 

Outro documento regulador essencial é a “Orientação para a Proteção dos 

Medicamentos Tradicionais Chineses” (SDA, 1992). Esta diretriz foi publicada em 

outubro de 1992, como um dos decretos do Conselho de Estado da República Popular 

da China. Destinado a proteger as formulações de plantas chinesas recentemente 

inventadas e seu processo de fabricação de ser reproduzido para um menor 

qualidade, fórmula "copiada/genérica" por outros fabricantes. A lista de produtos 

fitoterápicos atualmente sob proteção (309 preparações) está disponível no site da 

base de dados da CFDA (SFDA, 2019).  

Atualmente, a qualidade dos produtos é controlada por “Normas Nacionais 

sobre Drogas”, que incluem Farmacopéia, que aborda aproximadamente 2500 

monografias para ervas chinesas, formulações e extratos de materiais naturais (ChP, 

2015). Outro documento oficial inclue manuscritos como o "Medicamento do 

Ministério", “Padrão para Preparações Fitoterápicas Chinesas - Volume 1–20” 

, e o "Padrão de Medicamentos do Ministério para Drogas Chinesas", regido 

pelo Ministério da Saúde Pública da China (CHINA, 2015). 

Praticantes de medicina chinesa são estatutariamente regulamentados pela 

Administração do Estado de medicamentos chineses e sob a Lei de Médicos 

Licenciados que entrou em vigor em maio de 1999 (SATCM, 2019). 
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2.2.6 JAPÃO 
 

 No Japão pesquisas são conduzidas pela Associação Kampo (Kam significa 

chinês e Po significa método ou prescrição) e das Plantas Medicinais Ocidentais (este 

termo é usado para designar plantas medicinais que não fazem parte da Kampo e são 

estrangeiras). Alguns produtos fitoterápicos ocidentais estão geralmente disponíveis 

como medicamentos isentos de prescrição (HAKAMATSUKA, 2014).   

Existe um grande número de produtos fitoterápicos não licenciados no 

mercado, especialmente as plantas medicinais ocidentais que não são 

regulamentadas, sendo que a qualidade destas, é muito variada. A décima sexta 

Farmacopéia do Japão estava em vigor desde 2012 a abril de 2016 e incluia 313 

monografias descrevendo plantas medicinais e preparações à base de plantas 

(MHLW, 2019). A décima sétima edição do Japão foi publicada em abril de 2016 e 

regulamentou mais de 36 monografias de plantas medicinais e preparações à base de 

plantas (HAKAMATSUKA, 2015). 

Uma grande parte das plantas medicinais ocidentais não está presente na lista 

oficial das matérias-primas utilizadas exclusivamente como produtos farmacêuticos e, 

portanto, não considerados medicamentos. E podem ser vendidos sem licença como 

alimentos saudáveis (MHLW, 2019). 

Estes medicamentos fitoterápicos devem ser prescritos por médicos 

regulamentados que serão cobertos pelo Seguro Nacional de Saúde Japonês. Uma 

pesquisa nacional do consumidor mostra que 54% dos japoneses usam 

medicamentos de prescrição Kampo (TENG et al., 2016). Outra pesquisa nacional de 

médicos descobriu que medicamentos Kampo são mais comumente prescritos em 

condições como cãibra muscular (44,1%), inflamação aguda do trato respiratório 

superior (40,1%), constipação (38,5%), mal-estar e TPM (35,5%) (JKMA, 2019). 

 
 

2.2.7 CANADÁ 
 

Em torno de 70% dos canadenses ainda buscam medicinas alternativas, como 

o uso de plantas medicinais para o manejo de sua saúde, por vários motivos, incluindo 

tratamento de doenças e prevenção de doenças (WONG, 2017). Apesar da indicação 

de baixas taxas de uso de medicamentos tradicionais, existe provavelmente maior uso 

da medicina tradicional chinesa em mercados mais etnicamente diversos, como 
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Vancouver e Toronto, talvez devido a alta porcentagem de etnia chinesa e a 

abundância de farmácias chinesas nessas áreas (JOB; KIANG; CONSTANCE, 2016).  

O departamento do governo canadence responsável pela regulamentação de 

fitoterapia é o Health Canadian (equivalente ao Food and Drug Adminstration dos 

Estados Unidos). As normatizações federais canadenses de plantas medicinais entrou 

em vigor em 2004 com a instituição dos “Regulamentos de Produtos Naturais de 

Saúde”. Estas normas estipulam que qualquer fitoterápico vendido no Canadá deve 

ser acompanhado de uma licença do produto, os fabricantes devem ter uma licença 

adequada e seguir certificados de boas práticas de fabricação, e cada composto deve 

ser apoiado por dados de segurança e eficácia (NNHPD, 2019).  

Com base no estudo de Reid (2010), várias preocupações foram expressas 

pelos canadenses sobre a fitoterapia, a mais grave é a falta de qualidade (> 40% do 

produto) ou veracidade no rótulo do produto (> 30% pesquisados). No entanto, este 

estudo levantou sérias preocupações sobre a qualidade dos fitoterápicos aprovados 

para o consume do público canadense e convocou a indústria de fitoterapia no Canadá 

para documentar a origem de seus compostos. 

 
 

2.2.8 EUA 
 

Embora, as plantas medicinais talvez não sejam tão conhecidas quanto outros 

medicamentos tradicionais, como a tradicional medicina chinesa, as pessoas da 

América do Norte têm uma tradição muito rica sobre a saúde indígena. Antes da 

colonização européia, os povos originais aprenderam sobre o valor medicinal de 

plantas como sálvia, saw palmetto, echinacea, erva de São João, dente de leão, etc. 

(ADAMS, 2006; YANG; DANDELION, 2015).  

Estas e outras tradições de fitoterapia foram transmitidas oralmente para cada 

geração, e durante o último meio século, através de registros escritos. Como novas 

culturas foram incorporadas aos Estados Unidos, a fitoterapia tradicional tornou-se 

mais diversificada. No século XIX, começou a haver uma distinção competitiva entre 

plantas convencionais e medicamentos tradicionais (VENTOLA, 2010; KANTOR, 

2009). 

Atualmente, a fitoterapia nos Estados Unidos é usada como medicamentos 

integrativos, complementares ou alternativos. Uma variedade de termos não são 
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comumente usados no país para designar as plantas medicinais, tais como 

nutracêuticos, alimentos funcionais, produtos de medicina natural, medicamentos 

fitoterápicos e naturais, substâncias derivadas de nutrientes e produtos de saúde 

complementares, medicamentos homeopáticos, medicamentos tradicionais, pró/pré-

bióticos.  

A Food and Drug Administration responde por adulteradações nos produtos 

fitoterápicos, produtos de suplementos alimentares inseguros e de marca incorreta 

(rotulados incorretamente). À medida que a pesquisa e as tecnologias avançaram, a 

ênfase aumentou no fornecimento de caracterização de plantas medicinais, com a 

intenção de impedir que produtos contaminados e/ou adulterados permaneçam no 

mercado (VACLAVIK, 2014). 

O início do século XIX inaugurou um período de avanço tecnológico e 

descoberta baseada em evidências. Em 1820, o The United States Pharmacopeial 

Convention foi fundado para ajudar garantir a qualidade dos medicamentos. Apenas 

217 compostos foram reconhecidos e publicados pelo Formulário Nacional que entrou 

em vigor em 1 Maio de 2016 e contém mais de 4900 monografias (USp, 2019).  

Dentro do Food and Drug Administration realiza a triagem de produtos 

comercializados através do Centro de Avaliação de Medicamentos e Pesquisa, que 

também é atribuída a supervisão regulamentar sobre medicamentos prescritos 

(AVIGAN; MOSERSKY; SEEFF, 2016). Além disso, a mais importante organização de 

pesquisa com o objetivo de determinar a segurança e eficácia é o National Center for 

Health Complementare and Integrative (NCCIH, 2015). 

 

2.2.9 ÍNDIA 

 
O Governo da Índia, através do Departamento de Pesquisa em Saúde, 

Ministério da Saúde e Bem-estar da Família, tem suas prioridades de pesquisa que 

coincidem com as políticas nacionais de saúde que buscam métodos para reduzir as 

doenças e promover a saúde e o bem-estar da população do país em geral (TANDON; 

YADAV, 2017). 

Na Índia, o principal sistema de saúde utilizado é a Veda e Ayurveda 

considerados a mais antiga literatura indiana (5000 e 1000 a.C.) contêm informações 

sobre medicamentos fitoterápicos. Os indianos também utilizam outro Sistema como 
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a medicina Unani que é a fusão do sistema medicinal tradicional contemporâneo no 

Egito, Síria, Irã, Iraque, China, Índia e vários outros países do oriente (SIDDIQI, 1981).  

Amchi ou Sowa-Rigpa é outro antigo bem documentado sistema medicinal 

tradicional, que era popular no Tibete, Mongólia, Nepal, Butão, região dos Himalaias 

da Índia (ANSARI, 2006). Amchi tem grande semelhança com o Ayurveda, embora a 

influência da Medicina Tradicional Chinesa e folclore tibetano também é observada 

(GURMET, 2004).  

Quase 8000 espécies de plantas são utilizadas na medicina popular e 

aproximadamente 25.000 formulações baseadas em plantas são usadas em 

comunidades rurais e étnicas na Índia (SEN; CHAKRABORTY, 2015). Na medicina 

tradicional indiana, um grande número de plantas são usadas. Foi estimado que o 

Ayurveda usa 1200 a 1800 plantas, medicina Siddha inclui 500 a 900 plantas, Unani 

utiliza 400 a 700 plantas medicinais e medicina Amchi usa quase 300 plantas 

enquanto curandeiros da Índia usam mais de 7500 medicamentos plantas em 

medicina diferente (DEBNATH et al., 2015). 

Em 1959, o governo da Índia reconheceu tradicional Sistema Indiano de 

Medicina (ISM). Vários comitês de especialistas para diferentes ISM foram 

estabelecidos. No ano de 1969, capítulo separado relacionado com a Ayurveda. Os 

sistemas Siddha e Unani foram inseridas pela lei 13 de 1964 que são parcialmente 

similares aos dos produtos farmacêuticos convencionais. Mais tarde, o ato foi 

modificado novamente com algumas substituições no ano de 1983, 1987, 1994 e 

2002. O Conselho Central da Índia Medicina é constituído no ano de 1970 com o 

objetivo de desenvolver o Sistema Indiano de Medicina (SEN; CHAKRABORTY, 

2017). 

 

2.3 FITOTERAPIA NO BRASIL 

Pero Vaz de Caminha admirado com a fauna e flora brasileira enviou uma carta 

ao rei de Portugal, em que o escrivão da frota de Cabral observou não poder fazer 

qualquer afirmação sobre a existência de ouro, prata, nem coisa alguma de metal ou 

ferro. Entretanto, ele estava ciente da riqueza que a nova Colônia abrigava e de sua 

incapacidade em defendê-la. Por esta razão, Portugal adotou uma política de 

isolamento, proibindo a entrada de qualquer estrangeiro naquele território. Assim, 

durante 300 anos, da chegada de Cabral até o início do século XIX, os estudos sobre 
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a biodiversidade do Brasil foram feitos pelos próprios portugueses (VENTURA, C; 

BICHO; VENTURA, D, 2016). 

Há registros de que os primeiros médicos portugueses, diante da escassez na 

colônia de remédios utilizados na Europa, foram obrigados a perceber a importância 

dos medicamentos de origem vegetal utilizados pelos povos indígenas (DE 

SANTANA, 2017). Os jesuítas parecem ter sido os que mais se aproximaram do 

universo indígena, no sentido de conhecer os usos de substâncias locais como 

alimento, medicamento e nas artes (FLECK, 2014). Como relata Kujawska e Pardo-

de-Santayana (2015) e Santic et al., (2017), as grandes navegações trouxeram a 

descoberta de novos continentes, deixando como legado ao mundo moderno uma 

biodiversidade terapêutica de origem vegetal indispensável à medicina. 

Além da influência indígena e européia, outra cultura que se destaca na 

medicina popular é a africana, principalmente nas regiões norte, nordeste e sudeste 

do país. No processo histórico, os negros trouxeram novas plantas medicinais ao 

Brasil aumentando ainda mais a variedade de fitoterápicos (KUJAWSKA;  PARDO-

DE-SANTAYANA 2015; SOELBERG et al., 2015; VALLI; RUSSO; BOLZANI, 2018). 

No Brasil, a utilização dessa terapia alternativa é utilizada dentro de um contexto 

cultural, principalmente em se tratando da diversidade étnica resultante do processo 

histórico (SEN; SAMANTA, 2015). 

A Flora do Brasil (2019), estima que o país possui em torno de 46.714 mil 

espécies de plantas diferentes reconhecidas e são descobertas em torno de 250 

espécies por ano. Isso coloca o Brasil como detentor da maior diversidade de plantas 

do mundo (DUTRA et al., 2016). Dessa forma, a biodiversidade brasileira oferece 

grandes perspectivas para a pesquisa e produção de medicamentos e insumos de 

saúde. 

 

 2.4 NORMATIZAÇÃO DA FITOTERAPIA NO BRASIL 

No Brasil, o órgão responsável pela normatização de plantas medicinais e seus 

derivados é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autocracia do Ministério da 

Saúde que tem como função promover a saúde da população garantindo a segurança 

sanitária de produtos e serviços (CARVALHO et al., 2014, 2018).  

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Portaria 06/95) 

fitoterápico, pode ser definido como: 
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“Todo medicamento tecnicamente obtido ou elaborado, empregando-se, 
exclusivamente, matérias primas ativas vegetais com a finalidade profilática, 
curativa ou para fins de diagnóstico, com benefício para o usuário. É 
caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim 
como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade; é o produto final 
acabado, embalado e rotulado” (BRASIL, 1995; Portaria n.6). 
 

O consumo de fitoterapia tem sido estimulado com base na crença popular de 

que se é natural, não fará mal. Porém, ao contrário do que se afirma, eles podem 

causar diversas reações como intoxicações, enjoos, irritações, edemas (inchaços) e 

até a morte, como qualquer outro medicamento (WEGENER; DEITELHOFF; SILBER-

MANKOWSKY, 2015). Por esse motivo, a legislação abrange os produtos tradicionais 

fitoterápicos tenham sua segurança e efetividade baseadas em dados publicados na 

literatura técnico-científica (ANTONIO; TESSER; MORETTI-PIRES, 2014). Dessa 

forma, os fitoterápicos também podem ser manipulados em farmácias de manipulação 

autorizadas pela vigilância sanitária e, neste caso, não precisam de registro sanitário, 

mas devem ser prescritos por profissionais habilitados (BRASIL, 2014).  

A OMS (1998) define as plantas medicinais como sendo todo vegetal que 

possui substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou de fármacos 

semi-sintéticos". A diferença entre planta medicinal e fitoterápico reside na elaboração 

da planta para uma formulação específica, o que caracteriza um fitoterápico.  

As plantas medicinais são aquelas capazes de aliviar ou curar enfermidades e 

têm tradição de uso como remédio em uma população ou comunidade (ŠANTIC et al., 

2017). Para usá-las, é preciso conhecer a planta e saber onde colhê-la, e como 

prepará-la.  Normalmente são utilizadas na forma de infusões ou decocções 

(CARVALHO, et al., 2014, 2018). Quando a planta medicinal é industrializada para se 

obter um medicamento, tem-se como resultado os fitoterápicos devem ser 

regularizados na Anvisa antes de ser comercializado (OMS, 2014). O processo de 

industrialização evita contaminações por micro-organismos e substâncias estranhas, 

além de padronizar a quantidade e a forma certa que deve ser usada, permitindo uma 

maior segurança de uso (HOSSEINPOUR-JAGHDANI, 2017). 

A Resolução WHA1 40.33 (1987), destaca a importância das plantas medicinais 

nos cuidados com a saúde recomendando entre outros aspectos a criação de 

programas mundiais para a normatização das plantas medicinais utilizadas na 

                                                
1 WHA: World Health Assembly (Assembléia Mundial da Saúde) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wegener%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26183727
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wegener%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26183727
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C5%A0anti%C4%87%20%C5%BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29278625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C5%A0anti%C4%87%20%C5%BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29278625
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medicina tradicional (OMS, 2000; SEN; SAMANTA, 2014).  

Diante disso, o Ministério da Saúde, por meio da Política e Programa Nacional 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PPNPMF) decretada em 2006, expõe a linha do 

tempo sobre o assunto: 

1981 – Nomeação das Diretrizes e Prioridades de Investigação em Saúde, 

que inclui plantas medicinais.  

1988 – Resolução da Comissão Interministerial de Planejamento e 

Coordenação (Ciplan) nº 8 que regulamenta a implantação da Fitoterapia nos 

serviços de saúde e elabora procedimentos e rotinas relativas a sua prática. 

2001 – Proposta de Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos 

Fitoterápicos.  

2004 – Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde – 

incluindo a Fitoterapia como área de interesse, na perspectiva de pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos. 

2006 – Aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(Decreto nº 5.813) que intensiona desenvolver toda a produtividade de plantas 

medicinais e fitoterápicos, para atender aos critérios de qualidade no uso. 

2008 – Aprovação do Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Medicamentos Fitoterápicos (Portaria Interministerial nº 2.960) que define ações, 

prazos, recursos, ministérios/órgãos gestores e envolvidos, para o desenvolvimento 

das diretrizes da política e criação do Comitê Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos. 

2008 – Publicação da Portaria nº 1.274/GM/MS que institui Grupo Executivo 

para o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 

2011 – Publicação do Formulário Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira 1ª 

edição, segundo a RDC nº 60. 

2016 – Publicada a 1ª edição do Memento de Fitoterápicos da Farmacopéia 

Brasileira. 

2018 – Publicado pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, o Primeiro 

Suplemento do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. 

Neste contexto é importante a normatização ser cumprida no intuito de garantir 

a qualidade dos fitoterápicos e um adequado tratamento das doenças, pois conforme 

a Constituição da República Federativa do Brasil “A saúde é direito de todos e dever 
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do Estado” (BRASIL, 1988; Art. 196). 

Informações sobre medicamentos fitoterápicos no Brasil podem ser obtidas 

pelo site da Agência Nacional da Vigilância Sanitária e o Sistema de Legislação de 

Vigilância Sanitária (Visalegis). No site da ANVISA, na área destinada a 

medicamentos, disponível por meio do link 

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/consulta protocolo/consulta_medicamento.asp. O 

Sistema de Legislação de Vigilância Sanitária, disponível também no site da Anvisa 

através do link: http://www.anvisa.gov.br/e-legis/, é uma base de dados que contempla 

a legislação relacionada à vigilância sanitária nos âmbitos federal, estadual e 

municipal, sendo atualizada diariamente pela Anvisa e pelas Vigilâncias Sanitárias 

Estaduais e Municipais (CARVALHO et al., 2014). 

 

 2.5 O CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE REFERENTE A 

FITOTERAPIA 

 
A evolução nos tratamentos de saúde convencionais trouxeram inúmeros 

benefícios na qualidade de vida e redução de morbidade e mortalidade. Contudo, a 

medicina complementar, como uso de plantas medicinais, ainda é utilizado em todo o 

mundo. Bahall e Legall (2017) referem que os tratamentos com plantas possibilita cura 

e reduz os efeitos colaterais dos medicamentos alopáticos, promovendo bem estar e 

cumprindo as expectativas dos cuidados em saúde (BAHALL; LEGALL, 2017). 

O aumento do uso de plantas medicinais pela população nos últimos anos levou 

ao crescente interesse em como os profissionais da saúde visualizam essa terapia 

(ALONSO-CASTRO et al., 2017). Um alto nível de aceitação da medicina alternativa 

entre clínicos gerais tem sido relatado nos últimos anos. As razões para isso advém 

do seu amplo uso, baixo custo e muitos médicos acreditam na utilidade de alternativas 

em saúde (FORSDIKE; PIROTTA et al., 2017). 

Geralmente, as pessoas acreditam que a terapia com plantas é mais natural 

que a moderna com produtos farmacêuticos. Um relatório da OMS (2006), mostra que 

a afirmação nem sempre é verdadeira, que algumas ervas são potentes e sua 

segurança não é atestada. O uso combinado com os medicamentos alopáticos podem 

trazer consequências, como na terapia com varfarina. O nível seguro de 

anticoagulação pode ser excedida se, por exemplo, for usado em conjunto com ervas 

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/consulta%20protocolo/consulta_medicamento.asp.
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como ginkgo biloba, alho e ginseng (BAHALL; LEGALL, 2017).  

Outros estudos foram conduzidos para avaliar as atitudes de profissionais 

referente ao uso de terapias alternativas, sendo as plantas medicinais a principal delas 

(WEGENER; DEITELHOFF; SILBER-MANKOWSKY, 2015; FALZON; 

BALABANOVA, 2017). O fato de que o número de pacientes que utilizam esse 

tratamento está aumentando, expressa uma necessidade não satisfeita de avaliar o 

conhecimento e atitudes dos médicos como um fator importante. Há uma necessidade 

de desenvolver programas educacionais para preencher essa lacuna e fornecer aos 

profissionais, orientação sobre as terapias herbais baseada em evidências (PEREIRA 

DA SILVA et al., 2018). 

O assunto é muito vasto e está constantemente mudando. Apesar das 

incertezas sobre sua eficácia, a maioria das terapias complementares está ganhando 

popularidade em todo o mundo (UPRETY; LACASSE; ASSELIN, 2015). Estudos 

indicaram que, apesar dos desenvolvimentos da medicina clássica, todos os dias mais 

pessoas se voltam para a medicina complementar, por esse motivo, estudos de 

diferentes países tem sido publicados (SEN; SAMANTA, 2014; DUTRA et al., 2016; 

LEONTI; VERPOORT, 2017). Como relata Wahner-Roedler e colaboradores (2014), 

em vários estudos dos Estados Unidos e Europa avaliaram atitudes, crenças e 

abordagens para o uso de plantas medicinais pelos médicos, principalmente os 

clínicos gerais que se mostravam interessados em aceitar a terapêutica apesar da 

falta de informação sobre o assunto, existe entre os médicos o desejo de aprender 

mais sobre fitoterapia. 

De acordo com Balouchi e colaboradores (2016), os conteúdos sobre plantas 

medicinais não são incluídas na educação dos profissionais de saúde, tais como os 

medicamentos tradicionais. Além disso, existe a incapacidade de integrar a medicina 

convencional com as terapias complementares. Neste estudo, o autor descobriu que 

as enfermeiras tinham atitudes positivas em relação as terapias complementares, 

apesar do pouco conhecimento sobre riscos, benefícios e efeitos colaterais e estavam 

dispostas a participar de educação continuada. 

Dois estudos com médicos, mostraram o interesse dos médicos em usar as 

preparações com plantas medicinais em crianças, impulsionados principalmente a 

pedido dos pais. Outro fator é que a recomendação de fitoterapia estaria associada a 

um maior nível de conhecimento do profissional (BEER et al., 2016; 



 

 
 
 
 

 35  
 
 

 

MAHOMOODALLY; SREEKEESOON, 2014). O outro estudo de Stewart e 

colaboradores (2014) acrescenta que a educação formal em terapias complementares 

é baixa entre os profissionais de saúde que trabalham no Reino Unido, sendo 

necessário integrar a disciplina nos currículos de cursos da área da saúde e educação 

continuada. 

Nesse sentido, Gyase e colaboradores (2017) afirmam que os enfermeiros de 

Gana, não tinham confiança suficiente para recomendar terapias de medicina 

complementar aos pacientes, citando-se a fitoterapia. Apesar de possuírem atitude 

positiva em relação às terapias de plantas medicinais, os enfermeiros relatam não ter 

conhecimento suficiente. Este estudo também sugere integrar a educação em terapias 

complementares nos currículos do curso de enfermagem. 

Dentro da mesma perspectiva, Bahall e Legall (2017) realizaram um estudo 

transversal com médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e estagiários 

dessas profissões sobre quais plantas e outros suplementos dietéticos estão entre os 

mais usados em terapias médicas complementares. Dos 362 participantes, 75% 

mostraram algum conhecimento sobre fitoterapia. A pesquisa conclui que os futuros 

currículos devem visar os profissionais da saúde estudados e que estratégias 

educativas urgentes precisam ser incorporadas na prática clínica. 

Diante do exposto, recomenda-se que os prescritores de plantas medicinais 

tenham mais informações para serem capazes de orientar seus pacientes sobre os 

prováveis riscos e efeitos colaterais bem como responder às suas questões 

relevantes. Assim, alguns dos países apresentados neste estudo decidiram incluir 

cursos sobre medicina complementar alternativa nos currículos e por meio de 

formação continuada, terapeutas e pacientes podem se beneficiar dos melhores 

métodos terapêuticos com o menor custos e qualidade (BALOUCHI et al., 2016; BEER 

et al., 2016). 

 
 

2.6 USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS 

Existem políticas e acordos nacionais e internacionais com o objetivo do uso 

correto de fitoterápicos, com base em preceitos de segurança, eficácia, qualidade e 

desenvolvimento ambiental sustentável. Nesse sentido, a Organização Mundial de 

Saúde, na Conferência Internacional sobre Atenção Primária em Saúde realizada em 
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Alma-Ata, em 1978, publicou um documento orientando os países membros a 

proteger e promover a saúde dos povos do mundo, dentre outras coisas, pela 

formulação de políticas e regulamentações nacionais referentes ao uso de remédios 

populares de eficácia comprovada (OMS, 1979).  

Diante orientação do exposto, no Brasil, a Política Nacional de Medicamentos 

conceitua o uso racional de medicamentos como:  

 
“Processo que compreende a prescrição apropriada: a disponibilidade 

oportuna e a preços acessíveis; a dispensação em condições adequadas; 
e o consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de 
tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade” 

(BRASIL, 1998; Diretriz 3.4). 
 

Dessa forma, a automedicação como uso irracional, compreende o uso de 

medicamento sem prescrição, orientação e/ou acompanhamento do profissional de 

saúde com licensa para prescrição e/ou orientação. A falta de iniciativas 

governamentais para capacitor os profissionais de saúde, de política de saúde 

inconstante, prejudicam a orientação sobre o uso adequado de medicamentos e 

contribui com os índices elevados de intoxicações (FRAWLEY et al., 2015). 

 Todavia, durante o tratamento, mesmo utilizado de forma racional, podem 

ocorrer alguns efeitos indesejáveis devido ao fato de que alguns fitoterápicos são 

constituídos por associações complexas de várias plantas, das quais se conhece 

pouco sobre a sua toxicidade, e conseqüentemente sobre o seu perfil de reações 

adversas. Por este motivo, a farmacovigilância tem um papel imprescindível para a 

promoção do uso racional de medicamentos, e por esse motive, foi publicado a RDC 

nº 4, de 10 de fevereiro de 2009 (BRASIL, 2009), que dispõe sobre as normas de 

farmacovigilância para os detentores de registro de medicamentos de uso humano. A 

farmacovigilância protege as pessoas dos agravos causados por produtos que já 

estão no mercado, por meio da identificação antecipada de risco e intervenção 

(ANVISA, 2007; GROMEK; DRUMOND; SIMAS, 2015).  

Nesse sentido, é fundamental para a promoção da saúde, que a segurança de 

um medicamento, independente de sua orige tenham políticas públicas com estudos 

toxicológicos, farmacocinéticos pré-clínicos e clínicos para evitar reações adversas 

aos medicamentos. É necessário que os medicamentos tenham qualidade, eficácia e 

segurança. Dessa forma, a legislação brasileira trata o registro de fitoterápicos com a 



 

 
 
 
 

 37  
 
 

 

mesma seriedade aplicada à legislação dos medicamentos sintéticos, entretanto ainda 

há várias dificuldades para o controle de qualidade e a comprovação de segurança e 

eficácia dos fitoterápicos (EKOR, 2014). 

De acordo com Zhang et al. (2017), as plantas são constituídas por substâncias 

químicas que podem atuar beneficamente sobre outros seres vivos ou serem 

consideradas perigosas. Portanto, para que o uso medicinal de uma planta seja feito 

com segurança, é necessário que a mesma seja estudada sob vários aspectos, do 

ponto de vista químico, farmacológico e toxicológico. Nesse sentido, destacam-se as 

regulamentações sobre a inclusão de tarja vermelha na embalagem, com a impressão 

da frase de advertência “venda sob prescrição médica” (BRASIL, 2002). Além disto, 

os medicamentos fitoterápicos devem ser administrados sob orientação de 

profissionais capacitados, já que as plantas medicinais apresentam muitas vezes 

efeitos farmacológicos semelhantes aos medicamentos alopáticos, podendo facilitar a 

ocorrência de interações medicamentosas e potencializando as suas ações (SAHA et 

al., 2017).  

Diante da importância dos estudos de farmacovigilância aplicados à fitoterapia 

e o risco da utilização de plantas medicinais, visando minimizar a ocorrência de efeitos 

adversos que possam prejudicar o tratamento, espera-se que a utilização de 

fitoterápicos como recurso terapêutico seja realizada de forma racional e segura. 

 

2.7 APLICATIVOS MÓVEIS EM SAÚDE 

Os aplicativos móveis de saúde (mHealth) são dispositivos que atendem à 

definição de ferramentas que transformam uma plataforma móvel em um dispositivo 

médico regulamentado. Essas tecnologias visam interagir diretamente com os 

profissionais de saúde, utilizando de informações individualizadas para melhorar e 

facilitar o atendimento ao paciente (DELGADO et al., 2016; VENTOLA et al., 2014). 

O uso de dispositivos móveis por profissionais de saúde transformou muitos 

aspectos da prática clínica e tornaram-se comuns em ambientes de assistência 

médica, levando ao rápido crescimento no desenvolvimento de aplicativos médico 

(apps). A capacidade de baixar aplicativos médicos em dispositivos móveis 

disponibilizou uma grande quantidade de recursos clínicos móveis para os 

profissionais de saúde (IQVIA, 2017). 
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Os apps para dispositivos móveis tem o benefício de serem portáteis e 

individuais, independente da localização, permitindo fácil acesso (EUROSTAT, 2016). 

Esses dispositivos devem complementar o conhecimento dos profissionais de saúde 

a fim de fornecer um recurso que tenha o potencial de melhorar os resultados durante 

o atendimento (HUSTED, 2018). 

Broderick et al., (2014) e Rocha et al., (2016) corroboram que a usabilidade dos 

apps mHealth deve ser simples, envolvente e adequada aos usuários, fornecendo 

informações de maneira compreensível e personalizada. O baixo custo se comparado 

a outras ferramentas de informação em saúde, o fácil acesso e o tamanho faz com 

que os telefones móveis sejam uma fonte de auxílio para os profissionais na promoção 

e prevenção de doenças.  

Com a popularização dos dispositivos móveis inteligentes, que estão 

colaborando para a disseminação de uma nova era de assistência em saúde, a 

perspectiva de se obter dados clínicos e informações confiáveis com terapêutica 

personalizada tem colaborado para diminuir as falhas médicas e de gastos em saúde 

(BARRA et al., 2017; ROCHA et al., 2016). A Organização Mundial de Saúde (2011) 

afirma no Global observatory for eHealth series que todas essas características 

agregam estratégias para a nova Era da informação. 

A disseminação de tecnologias móveis, bem como os avanços que abordam os 

assuntos relacionados à saúde evoluiram para um novo campo da eSaúde, conhecido 

como mHealth (BARRA et al., 2017; ROCHA et al., 2016; OMS, 2018). De acordo com 

o maior estudo global sobre mHealth App Developer Economics, de março de 2018, 

mais de 84 mil aplicativos de saúde foram lançados para o mercado médico, de saúde 

e fitness. Em 2017, foram disponibilizados em torno de 325 mil aplicativos de saúde, 

até então é o maior número já registrado (RESEARCH2GUINDANCE, 2017).  

De acordo com International Telecommunication Union (ITU) que apresenta os 

últimos dados atualizados do final de 2017 para os principais indicadores de 

telecomunicações, calcula-se que para cada 100 habitantes, existe 113,0 celulares 

móveis no Brasil e que as assinaturas de banda larga móvel cresceram mais de 20% 

ao ano nos últimos cinco anos, A ITU estimou que, no final de 2018, 51,2% da 

população global, ou 3,9 bilhões de pessoas, estarão usando a Internet (ITU, 2017).  

O serviço de saúde depende de muita informação e conhecimento. A OMS 

definiu o conceito de tecnologias de informação e comunicação para a saúde como o 
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uso de tecnologia digital para o tratamento de pacientes, o ensino de estudantes, 

condução de pesquisas, monitoramento da saúde pública e rastreamento de doenças. 

Esse tipo de tecnologia é vital na assistência médica para obtenção de cuidado igual 

e de alta qualidade para todas as pessoas (BROWN-MANHERTZ; DURLINE, 2017).  

Rodis (2016) realizou um estudo de três meses e descobriu que usar 

Tecnologia da Informação em Saúde (Health Information Technology - HIT) ajudou a 

otimizar os atendimentos e favoreceu a produtividade dos profissionais de saúde, 

permitindo diversas informações como interações e contra-indicações que podem ser 

verificados instantaneamente, que ao combinar vários recursos em um único 

dispositivo, permite fácil acesso ao uso. 

É importante salientar que desde que os dispositivos móveis (smartphones e 

tablets) têm sido adotados por profissionais da saúde, eles se tornaram uma 

ferramenta fundamental para acessar informações clínicas (CUI et al., 2016). Dentro 

dessa ótica, os autores Boruff; Storie (2014) publicaram uma revisão de literatura que 

examinou pesquisas publicadas sobre a inovação do smarthphone na medicina, 

incluindo o atendimento ao paciente, referência médica, educação continuada, usos 

do smarthphone na educação médica, comunicação e pesquisa. Com essas 

características de inclusão, a revisão encontrou 60 artigos de pesquisa de 2007 a maio 

de 2012. Apesar desse número substancial de estudos, os autores concluíram que 

são necessárias mais pesquisas para entender como esses dispositivos estão sendo 

usados.  

Outro detalhe importante, diz respeito ao ponto de vista ético. Na reflexão, dos 

autores Sharp; O’Sullivan (2017) os aplicativos em saúde podem ser divididos em três 

áreas que são praticamente cópias de livros famosos, mecanismos de busca para 

recuperar publicações ou catálogos de medicamentos. Estes são baseados em fatos 

estabelecidos que foram revisados e os aplicativos são usados geralmente para 

referência e educação; a segunda divisão são aplicativos com implicações diretas na 

saúde, usados para diagnóstico, agendar dados de saúde e cálculo da dose para 

medicamentos. A terceira área seriam aqueles aplicativos usados para monitoramento 

de pacientes, como para medir os níveis sanguíneos. São capazes de comunicar-se 

com um prontuário eletrônico de saúde que serve como documento oficial de saúde 

de uma pessoa e é compartilhado por diversos estabelecimentos de saúde. Isso pode 

levantar questões éticas se informações incorretas levarem ao erro médico. 
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Ainda dentro do contexto ético nos Estados Unidos, o FDA (Food and Drug 

Administration) exige a aprovação para aplicativos que fornecem orientação médica 

direta. Um exemplo disso é o aplicativo de diabetes WellDoc DiabetesManager 

System (WellDoc, Inc., Baltimore, MD, EUA), que precisou da aprovação da FDA para 

fornecer orientação médica com base nos níveis de glicose no sangue (RYAN, 2017). 

Apesar dos aspectos éticos serem ainda exaustivamente pesquisados, a medida que 

se entra em uma época com o aumento dos custos médicos, diversas pesquisas com 

profissionais de saúde mostraram que as atitudes em relação ao uso de smartphones 

são, em geral, muito positivas, sendo sempre utilizado com bom senso (HUSTED, 

2018).  

Ante o exposto, é preciso avaliar o conhecimento e atitudes dos profissionais 

de saúde referente a prescrição e orientação em fitoterapia visto que esses 

profissionais estão a frente do cuidado em saúde da população. Para tanto, a 

realização de uma revisão sistemática trouxe dados importantes quanto ao assunto 

em questão. Portanto, são necessários instrumentos que auxiliem os profissionais de 

saúde quanto a prescrição e orientação de fitoterapia, de modo a garantir a qualidade 

do cuidado, a segurança do paciente quanto ao uso racional de plantas medicinais e 

fitoterápicos e a redução de custos ao sistema de saúde. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Desenvolver um instrumento para dispositivos móveis capaz de auxiliar a 

prescrição e orientação de fitoterapia para profissionais de saúde no Brasil. 

 
 
 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Definir as necessidades sobre o conhecimento e prática dos profissionais da 

saúde no uso de fitoterapia por meio da literatura; 

 

 Elaborar banco de dados sobre fitoterapia que será utilizado em um aplicativo 

para suporte de prescrição e orientação; 
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ABSTRACT 

 

Background: The unprecedented rise in herbal remedies should continue at a rapid 

pace. This raises important public health concerns, especially because of the side 

effects found in drug interactions with herbs. Most Western-trained physicians are 

aware of the risks and benefits of this type of science. Acceptance and knowledge 

would help identify intervention strategies to improve physician-patient 

communication in this area. Objective: The objective of this study was to 

systematically review the data to analyze the knowledge and practice of herbal 

to order a treatment published so far. Methods: Four electronic databases were 

search to identify relevant trials. In addition, three reviewers independently performed 

study selection and data extraction. The research question for this study was, “What 

is the knowledge and practice of health professionals in the use of medicinal plants?”. 

Results: We found 1,435 articles in four databases and selected 117 articles for 

complete reading. After the evaluation, 14 remaining articles were finally select. Four 

studies were found through the manual search in the references of the included 

articles. The selected studies were carried out in different countries. In addition, the 

publications occurred between the years 2000 and 2014. The articles selected 

reached a classification that the doctor was the main professional studied, soon after 

the pharmacists and only a study with nurses. Conclusion: Current evidence 

demonstrates the need for educational programs to integrate and strengthen the 

content of herbal medicines and medicinal plants in existing curricula. Likewise, in 

topics that clarify the use of these herbal medicines and the effects they can cause, 

the next step is to develop interventions that increase the knowledge to be desirable. 

Promoting the use and evaluating the impact of these interventions by 

to order a treatment in the clinic could provide valuable prospective data. 

 

Key words: medicinal plants, health professionals, knowledge, complementary and 

alternative medicine, attitudes. 
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1. INTRODUCTION 
 
Complementary and alternative medicine (CAM) is define as health approaches 

that are not considered part of conventional medicine [1]. In the recent years, the use 

growing of CAM treatments has been widely used across the globe [2]. A recent review 

indicated that the prevalence of CAM use in the world, varies from country to country 

being estimated that 50% of the developed countries and 80% of the developing 

countries [3]. 

This increased can be influenced by economic and socio-cultural factors but 

also by dissatisfaction with the allopathic medicine, reduction potentially serious risks 

side effects and prevention drug-additive interactions caused by drugs conventional 

favouring  a more use of non-conventional treatments in health care [4,5]. These 

alternative non-conventional aim improve physical and emotional well-beingand also 

improve the quality of life [6]. The types of CAM were categorized into five groups:  

whole medical systems, mind–body therapies, biologically based therapies, 

manipulative and body-based therapies, and energy healing therapies [7]. The 

focuses of treatment includes: herbal therapy, meditation, homeopathy, qigong yoga, 

music, qigong yoga, Chinese medicine, acupuncture, hypnosis, magnet therapy, 

prayer, Ayurvedic medicine and other strategies [6]. 

Herbal therapies, is an alternative medical system that has long been as a 

therapy safe in prevention and treatment of several diseases [8,9]. This form of 

treatment includes of use therapeutic of plants whole or in part and is among the 

treatments more used because they believe are free from undesirable side effects 

[10,13]. Furthermore, numerous studies have shown many advantages to associated 

treatment, including low cost, their ability to treat wide range of various conditions 

and the pharmacological efficacy of these compounds [11].  
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In 2011, the World Health Organization estimated that 70–90% of the 

population in developing countries used herbs [12]. In addition, the number of 

prescriptions with one or more herbs tailored for an individual’s health condition have 

becoming more growing [13]. However, for the complete application of herbal 

medicines products into the modern health care system is necessary have relevant 

informations of scientists and practitioners [13].   

Despite its high popularity, there is a strong evidence in the articles about the 

as lack basic knowledge of the most health professionals about of treatments with 

the use of herbs, representing challenges regarding  in conducting clinical  practice 

[14,15]. In this context, this systematic review aimed review on articles published in 

the period up to 2018, in order to examine the knowledge and practice of health 

professionals in the use of medicinal plants. 

 

2. METHODS 
 

2.1 Data sources and search strategy 

The design of this systematic review followed the guidelines of the Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) statement. 

This statement provides essential guidelines for the methodology and development of 

systematic reviews, including terminology, research question formulation, study and 

data processing identification, study quality, risk of bias, data combination (in addition 

to selection of study), and results of publication bias [14]. 

A literature search was performe in the following databases: National Library of 

Medicine (MEDLINE-PubMed), Web of Science, Scopus, Scielo e LILACS using 

descriptors “herbal therapy”, “health knowledge”, “health practice”. Therefore, the 

search strategies followed the protocols of each database using descriptors combined 
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with Boolean operator “and”. The search terms and strategies were as follows: 

((“herbal therapy”) AND “health knowledge”) AND “health practice”. Included all studies 

in Portuguese, English or Spanish that were publish through May 2018. The research 

question for this study was, “What is the knowledge and practice of health 

professionals in the use of medicinal plants in prescription and counseling?” 

Inclusion criteria were define as follows: 1) Studies with approaches on the 

knowledge and practice of health professionals regarding the use of herbal medicinal; 

2) articles published through May 2018. Theoretical articles, case reports, conference 

summaries, letters to the editor, award and report results, systematic reviews, and 

meta-analyses were excluded, as well as articles for which the abstract or complete 

text was not available or not they assessed the knowledge of health professionals. 

Articles that were index repeatedly (in two or more databases) were only consider 

once. 

2.2 Selection and exclusion of studies 

The selection process was carried out in three steps: 1) exclusion of repeat 

articles; 2) verification of all article titles and evaluation of the abstracts; and 3) analysis 

of the full articles whose abstracts were selected. A minimum of two reviewer’s authors 

(S.M.G., T.D.S. and M.L.B.Q.) independently conducted steps one through three to 

identify studies that potentially met the inclusion criteria. Disagreements were resolve 

by consensus, when necessary, by a fourth review author (J.C.). Cohen’s Kappa 

statistic was use to measure the reliability between evaluators at each stage of the 

selection process [15].  

 

2.3 Extraction and analysis of data 

After selecting the included articles, the data for those studies were condense 
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to perform a quality assessment using a preformatted spreadsheet in the Microsoft 

Excel software program. Articles that met the inclusion criteria were analyze in relation 

to several variables: study design; perception and attitude regarding knowledge in the 

use of herbal medicinal; measurement of knowledge in herbal therapy; results and 

conclusions. 

 

2.4 Evaluation of the methodological quality of the studies 

The methodological quality of the included articles was evaluate according 

to the STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in 

Epidemiology Statement) recommendations, with special consideration in selection 

bias, detection bias and loss of follow-up. Three categories for quality assessment 

were established: A - when the study meets more than 80% of the criteria 

established in STROBE; B - when 50% - 80% of the STROBE criteria are met; C - 

where less than 50% of the criteria are fulfilled [16]. 

 

3. RESULTS 
 

This systematic review was perform to determine the knowledge, attitude and 

practice of health professionals regarding herbal therapy. The literature review found 

14 studies conducted [13, 17-29] with the participation of 2,537 professionals 

distributed in 10 countries (all instruments used in included studies were questionnaires 

prepared by researchers and were developed based on expert opinion and review of 

textbooks or other authorized sources, or were adapted from previously developed 

questionnaires).  
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3.1. Search strategy 

There were 479 studies in Scopus, 82 studies in Web of Science and 874 

studies in National Library of Medicine (MEDLINE-PubMed), resulting in a total of 1,435 

articles. After the exclusion of articles indexed in duplicate in the databases, 375 titles 

and abstracts were read. After reviewing titles and abstracts, articles that did not 

contain information on medicinal plants knowledge in health professionals were exclud, 

or for which abstracts were not available or were not writte in English. Of these, 117 

were eligible for full-text analysis. However, 107 did not meet the inclusion criteria or 

did not have the full text available. Four studies were found through the manual search 

in the references of the included articles. Therefore, 14 studies were included in this 

review. 

[Insert Figure 1]  

 
Other studies were exclude because of lack of information or studies with 

herbalists, non-graduate herbalists and students. Only health professionals trained and 

licensed under the law to prescribe herbal medicines were consider. Studies with 

nutritional supplements, vitamins and minerals and homeopathy were exclud, as well 

as other complementary and integrative therapies (acupuncture, massage, prayers, 

and reiki). 

The sample size of included studies ranged from a minimum of 65 [17] to a 

maximum of 392 [25]. This had an occurrence of 65-200 participants in 9 studies [13, 

17, 19-21, 23, 24, 27, 29] and 201-392 participants in 5 studies [18, 22, 25, 26, 28]. 

Regarding the quality of studies, 12 of the 14 articles answered more than 80% 

of the items. Table 1 shows the classification of the studies. 

 
[Insert Table 1] 
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3.2. Geographical distribution and characteristics 

The selected studies were conducted in 10 countries: USA [20, 25, 29], Australia 

[19, 24, 26], Spain [27], Mexico [28], Saudi Arabia [17], Sultanate of Oman [21], 

Lebanon, [18] Trinidad and Tobago [13], the United Arab Emirates [22] and Israel [23]. 

Studies have been conduct between 2000 and 2014 (Fig. 1). These studies indicated 

that, despite the development of classical medicine, many people are turning to 

complementary therapy, which is why studies from different countries have been 

published [30].  

The articles were select to the professional categories in physician [13, 18, 23-

28], pharmacists [17, 19-22] and nurses [29]. There were no studies with other health 

professionals. The studies in which the evaluation of doctors' knowledge had the 

highest occurrence followed by pharmacists and nurses. Studies in a number of 

countries, such as Australia, Ghana, Scotland, Bangladesh, Sweden, and Korea have 

evaluated attitudes, beliefs and approaches about the use of medicinal plants by 

physicians who are interested in accepting therapy despite the lack of information on 

the subject, the desire to learn more about herbal medicine [31-37]. 

 
3.3. Knowledge about phytotherapy and medicinal plants 

In 13 studies included 13, 17-29] in this systematic review reported the level of 

professional knowledge about herbal medicine except the study of Janamian et al. 

(2011) [24]. This knowledge was measure through specific questionnaires aimed at 

medical professionals, pharmacists and nurses, seeking to measure knowledge about 

the uses of herbs and their safety (side effects) with other drugs. The studies also 

investigated the existence of some previous training directed to herbal therapies. 

The included studies reported the health professionals' general knowledge 
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regarding phytotherapy in the practice of care. Some of the studies [13, 18, 20, 21, 23, 

25, 26, 28] used the classification as low, medium or advanced. The remaining articles 

ranked in percentages of self-administered questionnaire results. 

In only one of the studies [24], the knowledge rate was not clearly define. 

However, the attitude of physicians regarding the use of medicinal herbs was more 

report. In 11 studies, the level of knowledge was less than 50%, [13, 17, 19, 20, 22, 

23, 25-29] and in those who reported this information, the most frequent did not present 

the discipline of phytotherapy and medicinal plants at the Health University. None of 

the studies included in this review detected an advanced level of knowledge on the 

part of the health professionals studied. Only two studies detected average level of 

knowledge about phytotherapy, from pharmacists and physicians [18, 21]. Table 2 

provides detailed information on the included studies. 

 
[Insert Table 2] 

 
According to the study by Duraz and Khan (2011) [21] and Alaaedine et al. 

(2014) [18], pharmacists' knowledge about medicinal herbs was more linked to their 

indications than to the side-effects related to their use, thus realizing limited knowledge 

about herbal medicine. 

Within the studies that determined as low level of knowledge in phytotherapy, 

they are mostly professional pharmacists, doctors and, finally, only a study about 

nurses [13, 17, 19, 20, 22, 23, 25-29]. Some studies have evaluated both the 

knowledge and attitudes of professionals who use questionnaires on the safety and 

efficacy of herbal medicines [17, 19-21, 23, 25]. 
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3.4. Practice / use of herbal and medicinal plants among health professionals 

The use of phytotherapy by professionals in clinical practice was also verified. 

These aspects included personal use or use by patients. Among the 14 studies, six-

reported personal use of medicinal plants [17, 19, 20, 22, 23, 25] and two of them 

estimated patient use [23, 25]. Of all the studies, only one had the highest number of 

nurses (92%) who did not use herbal medicines [29]. 

The reasons for using phytotherapy were detailed in 7 of the 14 studies. Among 

them, the use of medicinal herbs as a tonic, for a good general health, stress reduction 

and anxiety and treatment for colds and the flu were the main reasons [13, 17, 19, 22, 

23, 25, 29]. The table 3 describes the most popular and widely used herbal therapies 

described in five of the studies [17, 24, 25, 27, 29]. The most used herbs were garlic, 

gingko, ginseng, St. John's wort, valerian and echinacea [17, 19, 21, 24, 26, 27, 29]. 

The study by Mclntyre et al. (2016) [38] corroborates the prevalence of the use of these 

medicinal herbs. 

[Insert Table 3] 

 

4. DISCUSSION 
 

 This systematic review summarizes the articles that deal with the subject 

regarding the knowledge, use and practice of health professionals regarding 

phytotherapy. In order to adapt the nomenclatures, the terms: healthcare providers 

often use complementary, alternative, and integrative medicine. These therapies are 

also use in conjunction with conventional medicine. In this paper, the term CAM 

(Complementary and Alternative Medicine) was used as a general MeSH term to 

describe complementary, alternative and integrative medicine [39]. 

 These medicinal plants are use as integrative therapy throughout the world. In 
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this sense, an increase in the global consumption of natural and phytotherapeutic 

products has been observe in the last three decades. The use of herbal medicines 

worldwide has attracted the attention of researchers, health professionals and 

regulatory agencies [40, 41]. 

 Patients often do not consider these agents as medications because of their 

natural source, thus fueling the belief that it must be safe and meets the expectations 

of full care [42-44]. In this sense, we can observe that according to Bruno et al. herbal 

medicines can cause adverse effects [45]. 

 The causes of such adverse reactions are several and may include the use of 

inherently toxic herbal medicines or an overdose of herbs, conventional drug 

interactions with medications and idiosyncratic reactions such as allergies [45]. Despite 

this, WHO recognizes that phytotherapy is the most popular form of traditional 

medicine [46]. 

 The use of herbal medicines and herbs is integrate into a country's health 

system when it is officially recognized and the government regulates its products and 

are available in public and private hospitals and clinics [47]. However, professionals in 

general feel inadequate and have insufficient knowledge to deal with this phenomenon, 

which makes it difficult to approach patients. 

 There is a low to medium level of knowledge about the use of medicinal plants 

and herbal medicines in all studies with physicians [13, 18, 23-28]. This data 

accompanies that described in the study by Clement et al. [13] in which physicians 

consider the lack of knowledge in herbal therapy and medicinal plants a significant 

problem and, regardless of the medical specialty, should be approached with patients, 

being considered by 84.8% of the study subjects [13]. Thus, these data represent an 

important public health problem. 
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 In this scenario, physician attitudes [13, 18, 23-28] would have an impact on 

patient relationships and would affect the overall quality of health care delivery, 

particularly in relation to issues such as potential adverse effects of interactions 

between herbs and herb-drug [48]. 

 According to the study by Lee et al. (2014) [25], there have even been reports 

of a conversation about the use of herbal medicines with patients, but they believed 

that the relationship with their patients was weakened when discussing the subject, 

since the patients did not trust the efficacy of herbal medicines. Nworu et al. report that 

about 80% of the population in developing countries use herbal medicine and despite 

this high rate of use, less than half of the patients using herbal products discuss their 

use with their physicians [41]. 

 However, not all physicians consider it important to discuss with their patients 

about the use of herbal medicines. Found by Muedra; Moreno [27] and Giveon et al. 

[23] in their study in which the authors reported that practitioners did not question the 

use of herbal medicines with their patients. 

 Despite the use of herbal medicines by medical professionals, in the study by 

Clement et al. [13], only a few have recommended its use. In the study by Lee et al. 

[25] reported that 93% of the physicians who answered the questionnaire were 

concerned about drug interactions and realized the need to communicate effectively 

with patients on medicinal plants [24]. There are wide variations between personal use 

and the recommendation of herbal medicines. Physicians in particular are the most 

widely prescribed practitioners and may be reluctant to prescribe herbal remedies 

because of poor knowledge and report the lack of scientific evidence to justify 

prescription. 

 In addition, the ethical and legal obligation to patients is very important at the 
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time of prescription. In contrast, the study by Lee et al. [25] reported that physicians 

who previously used herbal medicines were more likely to recommend complementary 

remedies for their patients from those who had never used medicinal plants. 

 Regarding geography, of the 14 selected studies, 5 are part of the Middle East 

[17, 18, 21-23] considered old countries with traditional medicine itself, it is presumed 

that the use of medicinal herbs plays an important role in culture [49]. These countries 

have a medical education system that teaches traditional medicine for health courses. 

Although complementary medicine methods, citing herbal therapies, have not yet been 

included in most curricula, some universities offer education in this field that are taught 

as elective disciplines [50]. 

 However, it is observed in this systematic review that the five countries [17, 18, 

21-23] of the Middle East have little knowledge. Similarly, the use of herbal methods 

has grown in popularity in the Middle East. In addition, it becomes important that health 

professionals discuss and provide advice on the use of herbaceous and medicinal 

plants for their patients [18]. 

 According to the above statement, most Lebanese doctors recognized the 

deficiency of knowledge and emphasized the importance of skills in the area. The 

desire for knowledge about phytotherapy goes beyond curiosity and information, but 

mainly for the treatment of complications and drug interactions [18]. Interest in 

acquiring knowledge was cit by all selected Middle East studies [17, 22-24]. Thus, this 

scenario emphasizing the need for adequate resources to better guide their patients. 

 Another factor that should be consider is the lack of specialized training in 

phytotherapy, the knowledge acquired by professionals was based on information 

provided by medical representatives, in addition to informal discussions and lectures 

[23]. The discipline on herbal therapy in the curricula of health professionals would 
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validate the practice of phytotherapeutic prescription and the reliability of patients [13]. 

In this way, it would present an improvement in the quality of health, since the 

communication on these issues, as adverse effects and interactions are of great 

importance. 

 Some of the respondents [13, 17, 20] consider that the prescription of herbal 

medicines is part of their field of action, and it is the professional obligation of those 

who prescribe to warn patients about the health risks and benefits related to the use of 

herbal herbal medicine. Some studies have questioned physicians in general about 

possible barriers to greater involvement in herbal and phytotherapeutic treatment [18, 

20, 24, 25]. In this sense, the lack of academic preparation emerged as the most 

mentioned in the different investigations. 

 Doctors said that medicinal herbs have only mild interactions with conventional 

drugs, others have shown little knowledge about herbal medicines, which implies an 

increased risk of intoxication and strong side effects, putting the patient at risk [23]. 

Regarding knowledge and training in this area, although not all studies with 

physicians demonstrate this, most professionals feel unduly prepared to deal with the 

prescription of herbal medicines and herbs, despite daily use by the patients, as 

reported by Bushett et al. [19], Alaaedine et al. [18]. However, it is still controversial 

that despite the low perceived knowledge, general results indicate the tendency of 

physicians to prescribe phytotherapy as a form of treatment, which may be the cause 

of treatment failure, concomitant with herb-drug interactions [51]. 

The studies [17,19-22] that measured the knowledge and attitudes of 

pharmacists regarding phytotherapy and medicinal plants in general ranged from low 

to medium level. According to Shraim et al. [52], this may reflect the general lack of 

available scientific information on these products. Further research is need to reveal 
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the factors that influence pharmacists' beliefs and attitudes toward phytotherapeutic 

therapy [53]. It is also likely that their beliefs and attitudes will differ depending on the 

region in which they operate [54]. However, in the study by Balouchi et al. [2], Arab 

pharmacists were more positive in their attitudes towards the safety and efficacy of 

herbal medicine. These findings may be relat to the culture of the region, with the use 

of medicinal plants widely practiced in the Arab community, regulated by the National 

Center of Complementary and Alternative Medicine. 

Phytotherapy has not been of interest to many health professionals, especially 

physicians [55]. Thus, it is often excluded because it is a therapeutic approach that is 

not part of the prevailing medical system or of topics not commonly included in health 

education [56]. There is a shortage of curricula that incorporate the study of herbal 

therapies. The health faculties could include in their curricula, to increase the 

knowledge of the trainees in medicinal plants, considering the demands of the 

population [56]. 

One of the duties of the pharmacist is to provide information on the use of 

medications in general, as well as the use of herbs and medicinal herbs [57]. Further 

research is needed to determine the directions of future continuing education programs 

and courses and to expand knowledge in the field, especially those medicinal plants 

that may be a risk to daily work, either through interactions or adverse reactions. 

One of the studies in this review explored the extent of use and recommendation 

of five medicinal plants (St. John's wort and echinacea, garlic, gingko and ginseng), as 

well as the relationship between nurses' attitudes [29]. These findings lend some 

credence to nurses' perceptions of their profession as broad enough to incorporate 

both modes of care. 

The opinion of all articles [13, 17-29] was unanimous and suggested that a 
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considerable proportion of respondents believed that herbs were safe and effective. 

Practitioners believe in the efficacy of herbal products, but, on the other hand, say that 

training on the rational use of herbal medicines is indispensable. In addition, all review 

studies also underscored the need to include the topic of phytotherapy and medicinal 

plants as a separate topic in the curriculum of health colleges and to provide more 

seminars and continuing education programs. 

Although professional knowledge about the use of selected herbs was good, 

awareness of the side effects was modest, and even then, they stated that they used 

phytotherapy in their lives. Therefore, information on alleged indications of herbal 

products and other aspects, such as drug interactions and precautions, are 

fundamental. Thus, it is observe that the lack of knowledge may be a possible reason 

for the lack of effective communication between the health professional and the patient 

regarding the use of herbal supplements, which could result in serious damages to the 

patient's health due to the interactions between conventional medicines and herbal 

medicines. 

 
4.1. Limitation 

The term 'Complementary and Alternative Medicine' (CAM) varies widely between 

countries, not being very well defined. In Brazil, the most used concept is 'alternative 

medicine'. However, this designation would not be the most appropriate, since 

conventional therapies cannot always be replace. For this reason health, councils have 

preferred the term 'integrative medicine'. This work considered the term MeSH, so it 

maintained the definition of CAM. 
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3. CONCLUSION 
 

In this review, cross-sectional studies have been included, however, further 

studies are needed to assess the impact of possible educational interventions among 

health professionals in order to narrow the gap between acceptance and knowledge 

so that prescribers are adequately taught about the use of plants and their effects on 

the health of the population. 

It is important for health care providers to be knowledgeable about herbal 

products and communication with patients who use them to provide safe and 

comprehensive health care. 

 Finally, the professionals analyzed had a desire to learn more about 

phytotherapy and suggested integrating the discipline into academic and continuing 

education programs with topics that clarify the use of herbal supplements and the 

effects they can cause on health. 
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Figure 1. Study selection flowchart through literature search. 
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Table 1 Quality of studies according to criteria of the STROBE (Strengthening the 

Reporting of Observational Studies in Epidemiology). 

Reference % Classification 

Duraz et al., 200321 73% B 

Sand-Jecklin et al., 200329 76,8% B 

Muedra; Moreno, 200927 80% A 

Abahussain, 200717 80% A 

Clement et al., 200513 86,4% A 

Romero-Cerecero et al., 200528 89,6% A 

Alaaedine et al., 201418 89,6% A 

Fahmy et al., 201022 89,6% A 

Chang et al., 200020 92,8% A 

Buchett et al., 201119 96% A 

Giveon et al., 200323 96% A 

Janamian et al., 201124 96% A 

McGarry et al., 200726 96% A 

Lee et al., 201425 100% A 
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Table 2 Methodological description of the studies (n =14) included in the systematic review 
 
First author, 

Year, Country 
Sample 

Size 
Target 

Population 
Methodology Objetives 

Degree of 

knowledge  
Results Conclusion 

ABAHUSSAIN 
(2007). Saudi 

Arabia 

65 Pharmacists Cross-
sectional, self-
administered 
questionnaire 

The purpose of this 
study was to 
investigate the 
knowledge and 
attitudes among 
pharmacists in Kuwait 
towards the use of 
herbs. 

31% 
low 

About 51% of pharmacists reported 
they had used herbal therapy. About 
31% of the pharmacists did not have 
enough information about potential 
interactions between herbs and 
conventional medicines. 

Herbal information is required 
for pharmacy students as 
part of the curriculum. 
Continuing education 
programs for pharmacists 
should be established in 
Kuwait. 

ALAAEDDINE, 
et al (2014).  

Lebanon 

212 Physicians Cross-
sectional, self-
administered 
questionnaire 

This survey aimed at 
assessing the 
perceptions of 
physicians regarding 
the appropriateness of 
prescribing herbal 
medicines, and their 
knowledge regarding 
the interaction. 

50% 
medium 

Of participating physicians, 45% 
routinely prescribed herbal 
medicines to their patients. Between 
64 to 67% prescribers believed that 
herbal medicines have more 
benefits, faster results and fewer 
side effects than conventional drugs.  

A good percentage of 
physicians who  prescribe 
herbal medicines do not 
know their mechanism of 
action or their possible 
interactions with the 
conventional drugs. 

BUSHETT, et 
al (2011). 
Australia 

110 Pharmacists Cross-
sectional, self-
administered a 
postal 
questionnaire 

The aim of this pilot 
study was to explore 
the knowledge, 
attitudes and 
information seeking a 
cohort of rural 
community 
pharmacists towards 
medicinal plants. 

40% 
low 

Most pharmacists reported that they 
should regularly ask consumers if 
they are using herbal medicines, but 
many did not have the confidence to 
do so. More than three quarters of 
the pharmacists surveyed reported 
herbal medicine information at least 
several times a month. 

Pharmacists have varying 
opinions about the use of 
CAMs and the lack of 
knowledge of good CAM 
information. Therefore, it is 
necessary to provide 
pharmacists with additional 
education opportunities. 

ROMERO-
CERECERO, 
et al (2013). 

Mexico 

278 Medical  
doctors 

Cross-
sectional, self-
administered 
questionnaire 

Analysis of the  
knowledge that  
doctors  
have about 
phytomedicines. 

13,30% 
low 

The doctors (79.1%) had low level of 
knowledge; 11.1% had medium 
level and 9.1% had advanced 
knowledge. 55.7% studied in 
phytotherapics during higher 
education. 

It is necessary to develop 
interventions that increase 
knowledge to a desirable 
level, to promote the official 
use of phytotherapeutics and 
possible to assess the impact 
of these interventions. 
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Table 2 Methodological description of the studies (n =14) included in the systematic review (Continued) 

First author, 
Year, Country 

Sample 
Size 

Target 
Population Methodology Objetives 

Degree of 

knowledge 
Results Conclusion 

CHANG, et al. 
(2000). EUA 

164 Pharmacists Cross-
sectional, self-
administered 
questionnaire 

This study was 
intended to 
determine the 
knowledge and 
attitudes of 
pharmacists 
regarding herbal 
medications. 

45% 
low 

The average score in the herbal 
knowledge test was 6.3 
(maximum score of 15). Overall, 
the results of the pharmacy's 
knowledge tests on 
phytotherapeutic medication were 
low, with an average of <50%. 

The results of this study 
demonstrate that 
pharmacists were more 
likely to respond correctly 
to the uses of herbal 
medicines than to drug 
interactions, adverse drug 
effects, and precautions of 
herbal medicines. 

CLEMENT, et 
al. (2005). 

Trinidad and 
Tobago 

192 Physicians Cross-
sectional, self-
administered 
questionnaire 

This study was 
undertaken 
primarily to 
determine the level 
of acceptance and 
knowledge 
regarding herbal 
medicine by 
physicians at public 
hospitals in 
Trinidad. 

15,10% 
low 

Of the 192 physicians interviewed, 
60.4% believed that herbal 
remedies were beneficial to 
health. Although 27.1% of doctors 
recommended using herbs for 
their patients, only 15.1% were 
able to identify at least one known 
herb-drug interaction. 

We have relatively high 
levels of acceptance and 
use of herbs among 
physicians in Trinidad. This 
interesting scenario of high 
levels of acceptance and 
deficient knowledge 
creates a situation that 
requires urgent 
intervention. 

DURAZ; 
KHAN (2011).  
Sultanato de 

Omã 

100 Pharmacists Cross-
sectional, two 
self-
administered 
questionnaire 

This study aims to 
investigate the 
knowledge and 
attitudes among 
pharmacists in 
Oman towards the 
specific use and 
knowledge of herbal 
drugs. 

50% 
medium 

Pharmacists were better informed 
about the specific therapeutic 
indications of herbal products than 
in other areas, such as drug 
interaction and side effects. 

Pharmacists need to be 
informed about indications, 
drug interactions, dose, 
active constituent and 
precautions of herbal 
products. Pharmacists 
should regularly attend 
continuing education 
programs. 

JANAMIAN, 
et al. (2011). 

Australia 

100 General 
Practitioners 

(GPs) 

Cross-
sectional, self-
administered 
questionnaire 

Develop, implement 
and evaluate an 
information 
resource on herbal 
medicines in 
general practice. 

Not specified Most doctors realized that leaflets 
were a useful resource for clinical 
practice and increased their 
knowledge about these herbal 
medicines. Eighty-six percent of 
physicians agreed that if they had 
adequate information, they would 
tell patients more about its use. 

This study indicates that 
the production and 
dissemination of 
resources, such as leaflets, 
are feasible and have the 
potential to improve clinical 
practice. 
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Table 2 Methodological description of the studies (n =14) included in the systematic review (Continued) 

First author, 
Year, Country 

Sample 
Size 

Target 
Population 

Methodology Objetives 
Degree of 

knowledge 
Results Conclusion 

FAHMY,  et al. 
(2010).  

United Arab 
Emirates 

271 Pharmacists Cross-
sectional, a 
questionnaire 
was sent by e-
mail  

The objective of the 
study was to 
evaluate the current 
practice of 
pharmacists, 
perception and 
knowledge about the 
use of herbal 
products in Abu 
Dhabi. 

47% 
low 

Pharmacists were better informed 
about the uses / indications of herbal 
products (47%) than about other 
areas. It was observed that medical 
representatives (48%) provided the 
source of information on dispensing 
mode. 

Pharmacists should receive 
regular continuing education 
programs that include 
relevant phytotherapy topics 
in the pharmacy student 
curriculum. 

GIVEON, et al. 
(2003). Israel 

165 Primary care 
physicians 

Cross-
sectional, self-
administered 
questionnaire 

 To study the 
perceptions and 
attitudes of the main 
caregivers about the 
use of phytotherapy 
by their patients. 

30% 
low 

Doctors (51%) believed that herbal 
remedies do not only have mild side 
effects; more than 70% reported 
having little or no knowledge about 
herbal remedies; 25% had some 
training in herbal medicine. 

Physicians should be 
encouraged to communicate 
with patients about herbal 
remedies. They should also 
be informed about the risks of 
treatment with herbal 
remedies and have access to 
appropriate information 
systems. 
 

SAND-
JECKLIN; 
BADZEK 

(2003). USA 

149 
(30%) 

Nurses Cross-
sectional, self-
administered 
questionnaire 

To investigate 
registered nurses’ 
knowledge about and 
use of five common 
herbal products: 
ginkgo,St. John’s 
wort, ginseng, garlic, 
and echinacea. 

28% 
low 

Besides the low reported use of 
nutraceutical products, the vast 
majority (92%) did not report having 
suggested the use of herbal 
medicines. In general, nurses 
seemed to be more familiar with the 
purpose of the products than with the 
side effects or interactions. 

The use of these products is 
very common among the 
public, this content should be 
incorporated into the content 
of basic nursing education 
programs. 

MUEDRA, et al 
(2009). Spain 

89 Medical 
specialists in 
the surgical 
area 

Cross-
sectional, a 
questionnaire 
was sent by e-
mail  

 To determine the 
knowledge of doctors 
in the surgical area 
about medicinal 
plants that can 
interfere in the  
perioperative act. 
 

3% 
low 

55% of doctors believe in the 
effectiveness of medicinal plants, but 
78% do not ask patients about its 
use. Only 3% of the interviewees 
know the interactions of the 
evaluated plants. 

Pharmacological anamnesis 
should include questions 
about the ingestion of herbal 
medicines. Need to expand 
knowledge in the field of 
herbal medicine. 
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Table 2 Methodological description of the studies (n =14) included in the systematic review (Continued) 

First author, 
Year, Country 

Sample 
Size 

Target 
Population 

Methodology Objetives 
Degree of 

knowledge 
Results Conclusion 

LEE, et al. 
(2014). USA 

392 Oncologists Cross-
sectional, a 
questionnaire 
was sent by e-
mail 

To explore 
oncologists' 
knowledge, 
attitudes, and 
practice patterns 
about herbs use by 
their patients. 

32% 
low 

On average, oncologists discussed 
the use of herbal medicines with 
41% of their patients. Two of three 
oncologists indicated that they did 
not have enough knowledge to 
answer patient questions about 
herbal medicine. 

Given the high prevalence of 
phytotherapy use by patients 
and the potential for adverse 
interactions with some 
cancer treatments, future 
efforts should seek to 
improve knowledge of 
oncologists. 

McGARRY, et 
al. (2007). 
Australia 

350 General 
practitioners’ 

(GPs’) 

Cross-
sectional, self-
administered a 
postal 
questionnaire 

To determine the 
knowledge and 
recommendation of 
general practitioners 
on the use of St. 
John's wort for mild 
to moderate 
depression. 

12% 
low 

  Two-thirds (67%) reported some 
knowledge about the uses, side 
effects and drug interactions of St. 
John's Wort, with 12% stating that 
they had a good working knowledge. 

 Australian general 
practitioners know less about 
the safety of St. John's Wort 
than antidepressants. 
Effective dissemination of the 
results quality trials for the 
treatment of depression is 
required in order to provide a 
reliable evidence base.                                  
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Table 3 Commonly used herbs among professionals (N=7). 
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Abahussain et al 

(2007) X X X X  X          

Bushett, et al 

(2011)  X       X X      

Duraz; Khan 

(2011)   X    X X        

Janamian, et al 

(2011)  X  X X          X 

McGarry, et al 

(2007)    X            

Muedra, et al 

(2009) X  X X X X     X X X X  

Sand-Jecklin; 

Badzek (2003) X X X X  X          
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Summary 

Introduction. The use of herbal medicines is a common practice, however it is not 

free from risks and can cause harm to the patient's health. Additionally, it is observed 

that the knowledge of health professionals about these drugs is unsatisfactory. Thus, 

strategies to improve the effectiveness and safety in the use of herbal medicines 

have grown, with emphasis on the use of mobile applications. Objectives: To 

develop an application to support the orientation and prescription of herbal 

medicines and medicinal plants for mobile devices. Method: A methodological 

development study was carried out from May 2017 to May 2018, in two stages. In 

the first stage, a database was developed on phytotherapics and herbal formulations 

based on scientific articles, in the Vademecum of Magistral Nutrition, Renisus, 

Memento Fitoterápico and in the Brazilian Pharmacopoeia. The second stage 

consisted in developing the application on herbal medicines and medicinal plants for 

mobile devices, whose target audience are health professionals. The application 

was built from a step-by-step development plan, using a mobile-centric programming 

framework, including Android and using JavaScript technology. Results: The 

content of the application was elaborated with 65 different pathologies, 71 medicinal 

plants, 248 formulations and 27 phytotherapics registered, composing 24 screens 

with the necessary variables for prescription and orientation. The variables included 

in the application followed the model used in the Phytotherapeutic Memento of the 

Brazilian Pharmacopoeia, being: the active ingredients of the formulation, 

formulation dosages, excipients, dosage, route of administration, uses, prescribers, 

drug interaction and adverse reactions / contraindications. The app is available on 

Google Play and can be accessed at http://play.google.com/intl/en/about/index.html, 

which is called FitoSmart. Conclusion: The application presents the main 

guidelines and variables for the orientation and prescription of herbal medicines for 

health professionals. Thus, such an application can be a useful tool to qualify the 

professional practice, bringing more agility and safety in clinical decision making. 

 

Keywords: mobile application, mobile health, phytotherapy, medicinal plants. 
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1. Introdução 
 

Worldwide, the use of herbal medicines is a common practice aimed at 

preventing, curing or minimizing disease symptoms, at a more affordable cost to the 

population [1,2,3,4]. It is estimated that in developing countries, 76 to 80% of the 

population use this type of drug [5, 6, 7, 8, 9, 10]. As a consequence, the use of herbal 

and medicinal plants has been integrated into the health systems of different countries 

[11,12]. 

Although the use of herbal medicines is common, it is not without risk. 

Diagnostic errors, misidentification of plant species and different use of the traditional 

form can be dangerous, leading to overdose, therapeutic ineffectiveness and adverse 

reactions [13,14,15]. In addition, studies show that the knowledge of health 

professionals about herbal medicines are unsatisfactory [7,16,17,18,19]. 

In this sense, strategies to improve the effectiveness and safety in the use of 

herbal medicines have grown, with emphasis on health technologies. The use of 

mobile devices through applications plays an important role in health services, 

allowing for agility in the process of capturing patient data and aiding clinical decision 

making [20,21,22,23]. In addition, applications can strengthen evidence-based 

medicine and promote learning among students and health professionals [21, 24]. 

In view of the above, it is necessary to use technologies to assist in clinical 

practice, since the knowledge of health professionals related to herbal medicines is 

low [25]. In addition, there are no applications that contemplate the detailed and 

specific formulations of herbal medicines for the health professional. Thus, the 

objective of this study was to develop an application to support the orientation and 

prescription of herbal medicines and medicinal plants for mobile devices. 
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2. Methods 
 

Methodological development study was carried out, from May 2017 to May 

2018, in two successive stages. The study was based on the basic concepts of ISO / 

IEC 15504/2019, also known as SPICE (Software Process Improvement and 

Capability Determination), which defines the process of software development [26]. 

In the first stage a database of phytotherapics and phytotherapic formulations was 

elaborated and the second one was the development of the mobile device to assist 

health professionals in the orientation and prescription of phytotherapeutic medicines. 

 
Step 1 - Survey the database 

The survey of the database aimed at gathering information on herbal medicines 

and medicinal plants to be inserted in the application in order to improve the orientation 

and prescription process by health professionals. 

The study was done with data obtained from updated scientific articles and the 

base of the website of the National Agency of Sanitary Surveillance (ANVISA): 

Phytotherapeutic Form of the Brazilian Pharmacopoeia - 1st supplement [30], 

Memento Phytotherapic of the Brazilian Pharmacopoeia [28] the list of medicinal plants 

of Renisus and Rename [29]. The formulations were extracted from the Vademecum 

in Magistral Nutrition [27]. 

The National Sanitary Surveillance Agency prepared the updated 

Pharmacopoeia of the Brazilian Pharmacopoeia from an event that brought together 

the main phytotherapy programs in Brazil that were consulted on the formulations used 

in its programs. Thus, the form has new monographs from the first edition and currently 

composes 68 contents [30]. 

In 2016, the Ministry of Health launched a list of 28 substances of plant origin 
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called Memento Phytotherapy, with information on indications of use and 

effectiveness, with the aim of guiding the prescription of medicinal plants and herbal 

medicines [28]. 

The National List of Medicinal Plants of Interest to SUS (Renisus) presents 

medicinal plants that demonstrate the potential to generate products of interest to the 

Unified Health System (SUS). It gathers pharmacopoeial information, pharmaceutical 

forms / formulations used, in addition to those related to the safety and efficacy of 

medicinal plants of interest to SUS. The National Relation of Essential Medicines 

(Rename) assists in the promotion of the rational use of medicines in SUS [29]. 

The Vademecum in Magistral Nutrition is a reference book, whose main author 

is pioneer in Brazil in phytotherapy in orthomolecular practice [27]. 

All records of herbal medicines and medicinal plants available through the programs 

of the Ministry of Health were used in accordance with the National Policy and Program 

of Medicinal and Phytotherapeutic Plants. 

The model used to describe the phytotherapics in the application was based on 

Memento Phytotherapic of the Brazilian Pharmacopoeia, because it was objective and 

easy to understand and comprised the following variables: formulations, formulation 

dosage, excipients, dosage, route of administration, prescribers, drug interaction and 

adverse reactions / contraindications. 

 
Step 2 - Application Development 

The application proposes to assist the interventions performed during the 

clinical practice, in order to improve the orientation and prescription of herbal 

medicines. Initially the project was presented to the developer, with the purpose of 

codifying the desired product through the partnership with a system analyst, with a 

degree in computer science. 
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Four face-to-face meetings were held with all responsible staff (system analyst, 

pharmaceutical and nutritionist) to define the system requirements. This phase took 

place through online meetings where product feedback was provided. This process 

allowed for discussions that brought the nutritionist and the pharmaceutical closer to 

the computational language. During this stage, these professionals could collaborate 

in the decision making about the methodology to be adopted in the application 

development process. 

The software engineering methodology chosen for application development was 

Extreme Programming (XP) which is an agile methodology and requires a team that 

develops the project and adjusts the software to their needs. In addition, the Android 

platform, the Android Development Studio (IDE) (Integrated Development 

Environment) version 2.3.3, the JAVA language and a complete Software 

Development Kit (SDK) were used. 

The Android platform is complete for mobile devices and includes operating 

system, middleware and applications. The mHealth Middleware integrates multiple 

interfaces and monitors parameters to analyze the provenance of mobile health data 

that facilitate the use of information technologies [31]. The necessary tools for the 

development of applications with Android system are provided by the SDK [32]. 

One of the default parameters was the the free software, so that the cost would 

not interfere in the construction of the system. Javascript technology was applied due 

to the ease of portability, use, security, scalability and the possibility of creating 

components compatible with the web environment, allowing the use in different 

platforms like Windows, Linux and Unix. In addition to all its features, the Android 

platform is completely free and open source, which is advantageous as it is possible 

to use the operating system for free. In addition it can be customized, being the main 
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reasons of the researchers when choosing the platform for the development of this 

study. 

The application interface was developed using Android Studio itself, following 

Material Design scrolling techniques (the standard used for Android software 

development), making the application more dynamic and compatible [33]. The 

development of the application framework was divided into two steps: the application 

for the Android platform and the back-end. A back-end application works indirectly in 

support of the services used by the Android application. By communicating with the 

backend, the application obtains all the necessary data for the operation. Therefore, 

communication is made via http requests. The backend was developed using the 

asp.net framework, IDE visual studio 2017 and C # language (c-sharp). The database 

accessed by the backend and which stores all the information that is the basis for the 

application is a MySQL [34]. 

 

3. Results 
 

The mobile application software provides the health professional with an 

algorithm, whose purpose is the prescription and orientation of herbal medicines and 

herbal medicines for health professionals, according to the legislation of each 

profession. 

The application was named by the authors of this work as FitoSmart version 

1.0.3 and has been available in the Play Store since October 4, 2018. The name 

FitoSmart comes from the junction of the words - Fito = phytotherapy and Smart = 

smart, which also corresponds to the abbreviation for smartphone. FitoSmart intends 

to show that the application is efficient and easy to use. The lamp symbolizes a new 

idea, illuminating the mind and the green leaves trace the idea of medicinal plants used 
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in therapy with herbal medicines [35]. 

The content of the application was elaborated with 65 different diseases and 

associated the 71 medicinal plants of Renisus [29], including the 68 monographs that 

completed information available in the Pharmacotherapeutic Form of the Brazilian 

Pharmacopoeia [30]. In addition, 248 phytotherapeutic formulations developed from 

the Vademecum in Magistral Nutrition [27] were included. Finally, the 27 registered 

herbal medicines from the Phytotherapeutic Memento of ANVISA were added [28]. The 

entire database has been organized into tables to facilitate insertion into the application 

system. 

 The database application database provides a total of 346 contents, and the 

Monographs of the Herbal Form were used as a complement to information. The 

application was divided into three parts: Registration Module; Consultation and 

Guidance Module and Prescription Module. 

For the elaboration of the register of health professionals, the following variables 

were used: name, date of birth, telephone, sex, Individual Taxpayer's Registry (CPF), 

city, state, e-mail, physician, pharmacist, nurse and nutritionist). 

The consultation module and guidelines for the professional begins with the 

patient's registration by the professional, by filling in the application using the variables: 

name, phone, email and address. After filling in the patient identification data, the 

consultation begins by determining the current health history and determining 

pathologies for the type of herbal medicine chosen. 

The last module is the prescription of phytotherapics, which has the function of 

prescribing formulations and supporting the guidelines for the use of herbal medicines. 

The professional will have at his disposal a database organized from the pathologies 

presented and may, through his own knowledge, determine which or which 
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phytotherapics and / or formulations will be most suitable for his patient. 

To access FitoSmart, the user must register at https://play.google.com/store/ 

apps/details?id=com.vdscruz.fitosmart&hl=en. Right after login, the first screen shows 

the list of pathologies in alphabetical order. To access information about a formulation 

or herbal medicines and herbs, it is necessary to click on the name, which opens 

another screen containing the information organized in tabs.  

The content of the phytotherapics was distributed in screens that are listed in 

the alphabetical order of the most common diseases. Then, when choosing a disease, 

the user will be directed to a page with recommendations, where he will judge the most 

appropriate treatment, based on information for rational use such as interaction and 

adverse reactions, dosages, side effects. The application manual shows how the 

system works.  

[Insert Figure 1] 

 
The mobile application uses the MySQL database manager of the Web System 

through the synchronization that occurs with the updates. The mobile goal was to 

provide a direct, print-ready prescription and consultation interface. Updating the data 

is done manually as new Anvisa measurements and current surveys are being 

released. However, an internet connection is required when accessing and using the 

application. 

 

4. Discussion  
 

The use of applications in the health area is growing, as this type of support can 

help professionals, giving greater precision in their care [36, 37, 38]. Studies show that 

applications are a potential tool in medical and public health practices as they 

collaborate to improve information management, access to services and quality of care 

https://play.google.com/store/
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provided [39,40]. In this sense, this study stands out for the innovative proposal to 

develop an application to assist health professionals in the clinical decision making 

about guidance and prescription of herbal medicines. 

Although there are several applications available, few are specifically designed 

to assist the prescription and orientation of herbal medicines and medicinal plants for 

health professionals [41]. According to a report by the IMS Institute of Healthcare 

Informatic, around 325,000 health applications were made available, of which only 

31% were intended for use by the health professional [42]. Thus, the application 

developed in this study, stands out for being aimed at this public, especially those 

involved in the orientation and / or prescription of herbal medicines (doctors, 

nutritionists, pharmacists and nurses). 

The currently available applications on herbal medicines vary in information 

quality, download rate and target audience [43]. In the mobile health (mHealth) 

applications, the most important information is described for the general public, and it 

does not always provide scientific data for health-related applications. [39] FitoSmart 

included formulations of herbal and medicinal plants based on scientific evidence, in 

addition to being able to generate the prescription or orientation to print through the 

user's email, being a differential compared to the applications available in the market. 

The FitoSmart application is compatible with Android, the most used Operating 

System in Brazil, representing about 95% of consumers [44]. The way the application 

was structured allows the professional to associate phytotherapeutic formulations with 

the corresponding disease. In addition, it allows the reader to access the formulations 

described in detail, screens necessary for prescription and orientation, screens of 

legislation referring to each profession in addition to bibliographical references. 

Therefore, FitoSmart was thought to be a complete and practical application to use 
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during the consultation with the patient. 

The correct prescription and / or orientation of herbal medicines is an important 

element to promote patient safety. The literature emphasizes that the presence of 

interactions between medications and herbal medicines is a permanent risk for the 

patient and is therefore an important criterion for evaluation [45, 46]. Additionally, 

according to Noor et al. [47], computerized programs are useful strategies for reviewing 

prescriptions and medical guidelines. Thus, FitoSmart includes drug interactions and 

adverse reactions in the prescription item of herbal formulations, which may improve 

the safety of prescriptions. 

A variable that makes up the application is the dose, because it is an element 

of paramount importance for prescription and orientation. Studies have shown that 

professionals have difficulty knowing dosage, despite having a positive attitude 

towards medicinal herbal therapies [7,19]. Thus, the application developed in this study 

can serve as a useful tool for consultation, in addition to being able to improve the 

knowledge of health professionals for patient care. 

As perspectives, it is intended to add the personalization functionality of the 

phytotherapic formulas and also to enable the printing of prescription directly from the 

application, via wi-fi. It is also intended to conduct a pilot testing of the application for 

health professionals. In addition, it is intended to support other languages, such as 

English and Spanish, as well as other platforms such as iOS and Windows Phone, in 

order to increase the reach of the system. 

 

5. Conclusion 
 

The application was developed containing the main information to assist in the 

prescription and orientation of herbal medicines and medicinal plants in clinical 
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practice. The tool developed has the potential to instrumentalize the health 

professional and optimize the quality of care provided. However, it is fundamental that 

professionals seek other sources of studies, so that they can qualify in prescriptions 

and guidelines on herbal medicines. 
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1 - Presentation Screen 
  Application 

2 - Register Data 
Confirmation Screen 

3 - Login Screen 4 - Platform Start 
Screen 

5 - Main Menu Screen 6 - Disease List Screen 7 - Indications Screen 8 - Information Screen 
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Orientation Screen 

10 - Sharing Screen for 
Printing 

11 - Sheet Screen 12 - Legislation Screen 

Name, telephone, address, 
professional advice number 

Name, telephone, address, 
professional advice number 
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DETAILED MANUAL: 

After accessing Google Play and downloading the FitoSmart application, your healthcare provider must click on the referring icon on the mobile device's 

screen. 

1 - Presentation Screen: after the procedure above, the user will go to the application entry where he will perform the Registration with the personal 

and professional data. 

2 - Registration Review Screen: this screen helps the healthcare professional to correct possible errors in the registered data. 

3 - Login Screen: This screen asks for the user's email and password that are required for the application's access. If you already have a registered e-

mail and password, just fill in the e-mail and password fields and click login. After clicking the login button, wait for the user's authentication and then the main 

menu will be display. Then the page will direct you to the Home screen. 

4 - Home screen: is the Home screen, where all the buttons of the application are concentrated. Clicking the button to the left will be direct to the Main 

Menu field. 

5 - Main Menu Screen: This is the main menu screen of the application. It has the tool shortcuts available in the application: Pathologies, Patients, 

Legislation and Bibliographic References. 

6 - Pathology list screen: Clicking on this option will open a screen where the user will have an alphabetical list of the most common pathologies 

available. Magnifying glass: used to type the type of pathology sought. When clicking on any pathology, the user will be direct to a page with the 

recommendations. 

7 - Recommendations Screen: in the recommendations of herbal medicine, the user can choose the prescription that he/she deems most appropriate 

for the corresponding pathology. You can choose as many formulas as you need; for this choice to be better based, the user must click on details. 

8 - Information Screen: in this screen, the complete information about each herbal remedy, the drug and herb interactions and reactions to inform the 

user the best prescription options are highlighted. When agreeing with herbal medicines, herbs and/or formulas, the user must click on prescribe to be directed 

to the prescription page. 

9 - Prescription/Guidance Screen: In the Prescription screen, the user views the chosen prescription model; In the Remove button, the user can erase 

the formulation or phytotherapeutic/single medicinal plant that he/she does not find appropriate for his/her patient. This page contains the patient name above; 

the name and registration number of the professional and pertinent information such as address and telephone number to contact the professional. In the field 

New Patient above, the user can change or register a patient in the database When you agree to the prescription, clicking Save, the user is directed to a Sharing 

page. 

10 - Sharing Screen: In this screen the user can share directly with his or her own email or Whats App Web so that he can print, stamp and sign. 

11 – Sheet Screen: This screen that displays the registration and prescription chart of medicinal plants formulations of each patient. 

12 - Legislation Screen: opens the PDF screen of the legislations of professionals who prescribe herbal medicine and herbs: Doctors, Pharmacists, 

Nutritionists and Nurses. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Conclusão 

Os resultados obtidos mostraram o desenvolvimento de um instrumento com 

as principais informações para auxiliar o profissional de saúde em sua prática clínica 

quanto a prescrição e orientação de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais, 

a partir da pesquisa que definiu um banco de dados baseados em evidências 

científicas.  

Através da revisão sistemática, pôde-se compreender a importância de um 

aplicativo como o FitoSmart, de modo a contribuir para a qualificação em fitoterapia, 

possibilitando otimização do trabalho do profissional de saúde que prescreve ou 

orienta medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais. 

Dessa forma, a ferramenta proposta tem o potencial de ser mais um recurso a 

ser utilizado para agregar ao conhecimento do profissional de saúde sobre o uso da 

fitoterapia. Entretanto, é importante que os profissionais busquem outras fontes de 

estudos, a fim de que possam se qualificar nas prescrições e orientações sobre 

medicamentos fitoterápicos. 

 

 

5.2 Perspectivas  

Realizar a aplicabilidade do “Aplicativo FitoSmart” para os profissionais 

(médicos, farmacêuticos, nutricionistas e enfermeiros), a fim de verificar o 

entendimento, utilidade, aceitação e dificuldades de utilização do instrument de saúde. 

Ademais, espera-se que as iniciativas deste estudo sejam ampliadas e possam 

aperfeiçoar o processo da prescrição e orientação de fitoterapia e plantas medicinais.
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APÊNDICE A -  QUADRO DE ASSOCIAÇÃO DE PATOLOGIA E PLANTAS MEDICINAIS 
(VERSÃO FINAL) 

 
  

  
          

  

O apêndice A, que no texto integral da Dissertação defendida ocupa as páginas 

116 a 120 foi suprimida por, de acordo com a Lei nº 9610/1998 de direitos autorais, 

tratar-se de um instrumento inédito cujo registro será realizado posteriormente. 
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APÊNDICE B – QUADRO DE PLANTAS MEDICINAIS 

 
 

O apêndice B, que no texto integral da Dissertação defendida ocupa as páginas 

121 a 141 foi suprimida por, de acordo com a Lei nº 9610/1998 de direitos autorais, 

tratar-se de um instrumento inédito cujo registro será realizado posteriormente. 
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APÊNDICE C – TABELA DE FORMULAÇÕES FITOTERÁPICAS  

 

O apêndice C, que no texto integral da Dissertação defendida ocupa as páginas 

142 a 383 foi suprimida por, de acordo com a Lei nº 9610/1998 de direitos autorais, 

tratar-se de um instrumento inédito cujo registro será realizado posteriormente. 
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ANEXO A – Fitoterápicos do Memento Fitoterápico 

 

Actaea racemosa L. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Ranunculaceae. 

Sinonímia: Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. 

Nomenclatura popular 

Cimicifuga. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Raiz ou rizoma. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Alívio dos sintomas do climatério, como rubor, fogachos, transpiração excessiva, palpitações, 

alterações do humor, ansiedade e depressão. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Contraindicado para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos 

componentes do fitoterápico. Pacientes portadoras de insuficiência hepática. Esse fitoterápico 

é contraindicado durante a gravidez. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Pacientes devem ser alertadas quanto ao aparecimento e sintomas sugestivos de insuficiência 

hepática, tais como astenia, inapetência, icterícia cutânea ou de escleróticas, epigastralgia 

severa acompanhada de náusea e vômito ou urina com coloração escura. Nesses casos, deve-se 

suspender o uso. 

É necessária precaução em pacientes alérgicos à aspirina ou outros salicilatos. Em associação à 

terapia de reposição hormonal, deve manter-se avaliação médica a cada seis meses. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Pode causar desconforto gastrointestinal, erupção cutânea, cefaleia e tontura. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Pode ocorrer antagonização do efeito imunossupressor promovido pela ciclosporina e 

azatioprina, ou seja, uma imunoestimulação podendo levar à rejeição em pacientes 

transplantadas que fazem uso desse fitoterápico. Pode ocorrer interação com a atorvastatina. 

Deve ser utilizada com cautela se associado a outros agentes hipotensores, como 

betabloqueadores (metoprolol ou propanolol) e bloqueadores dos canais de cálcio (diltiazem ou 

verapamil). Pode ocorrer interação com analgésicos e anestésicos e efeitos aditivos com agentes 

gastrointestinais. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Cápsulas e comprimidos contendo a droga vegetal, extrato seco etanólico ou isopropílico.  

Armazenar ao abrigo da luz em local fechado. 
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VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. Dose diária: 6 mg extrato seco (extrato etanólico). 

40-200 mg de rizomas secos de cimicífuga diariamente divididos em doses ou 0,4-2 Ml da 

tintura (1:10) em etanol a 60%, diariamente. A raiz em pó ou o chá 1-2 g, três vezes por dia. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Não deve ser utilizada por mais de 6 meses. O tempo de uso depende da indicação terapêutica 

e da evolução do quadro acompanhado pelo profissional prescritor. 

 

SUPERDOSAGEM 

Pode causar vertigem, cefaleia, náusea, vômito, hipotensão arterial, distúrbios visuais e 

circulatórios. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, somente sob prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Triterpenos (cimifugosídeo, 26-deoxiacteína, acteína e cimigenol), alcaloides, taninos e ácidos 

fenólicos. 

 

Toxicológicos 

O extrato isopropílico a 40% não apresentou efeitos mutagênicos no ensaio de microssoma em 

salmonela. 

A administração intragástrica diária de A. racemosa (doses superiores a 2 g/kg) em ratas prenhas 

(dias 7–17 da gestação), não produziu efeito teratogênico. 
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Aesculus hippocastanum L. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Sapindaceae. 

Nomenclatura popular 

Castanha-da-índia. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Semente. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Para o tratamento da insuficiência venosa e fragilidade capilar. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes do 

fitoterápico não devem fazer uso do produto. Esse fitoterápico é contraindicado para pessoas 

com hipersensibilidade a escina ou a extratos de A. hippocastanum e pacientes com 

insuficiência renal ou hepática. Há indícios de que a absorção de escina seja maior em crianças, 

predispondo-as a maior toxicidade. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Toxicidade renal e hepática foram relatadas com o uso de preparados a base de A. 

hippocastanum em pacientes propensos a esse tipo de distúrbios. 

Embora não existam restrições, pacientes idosos só devem utilizar o fitoterápico com orientação 

médica. 

De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, esse 

fitoterápico está incluído na categoria de risco C: não foram realizados estudos em animais e 

em mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram risco, mas não existem 

estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas. 

Esse fitoterápico não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, assim 

como por crianças e adolescentes. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Após ingestão do fitoterápico podem ocorrer, em casos isolados, prurido, náuseas e desconforto 

gástrico. Raramente podem ocorrer irritação da mucosa gástrica e refluxo. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Esse fitoterápico não deve ser administrado com anticoagulantes orais, pois pode potencializar 

seu efeito anticoagulante. Cerca de 90% de escina ligam-se às proteínas plasmáticas, podendo 

interferir com a distribuição de outras drogas. Um caso de insuficiência renal foi relatado após 

administração concomitante de escina e o antibiótico gentamicina. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Cápsulas ou comprimidos contendo extrato etanólico seco padronizado e gel. 

Armazenar ao abrigo da luz e de umidade. 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA 

(DOSE E INTERVALO) 

Oral. Dose diária: 250 a 312 mg (dividida em duas vezes ao dia) do extrato padronizado 
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contendo 16 a 20% de glicosídeos triterpênicos (equivalente a 100 mg de escina). Tópico. Gel 

para uso tópico contendo 2% de escina. 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre o tempo máximo de 

utilização. 

O tempo de uso depende da indicação terapêutica e da evolução do quadro acompanhado pelo 

profissional prescritor. 

 

SUPERDOSAGEM 

Se ingerido em altas doses esse fitoterápico pode causar vômitos, diarreia, fraqueza, espasmos 

musculares, dilatação da pupila, falta de coordenação e distúrbios da visão e da consciência. 

Assim como todos os extratos vegetais ricos em saponinas, podem ocorrer irritação da mucosa 

gástrica e refluxo. Quando grande quantidade de escina é absorvida através da mucosa 

gastrointestinal irritada ou lesionada, pode ocorrer hemólise, associada a dano renal. 

Em caso de superdosagem, suspender o fitoterápico imediatamente. Recomenda-se tratamento 

de suporte sintomático com medidas habituais de apoio e controle das funções vitais. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Cumarinas, flavonoides e saponinas. 

 

Toxicológicos 

Turolla e Nascimento apresentam vários estudos sobre preparações a base de A. hippocastanum 

e relatam que nessas pesquisas houve baixa ou nenhuma toxicidade aguda e crônica, e terato e 

genotoxidade, em diferentes espécies animais. 
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Allium sativum L. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Amaryllidaceae. 

Nomenclatura popular 

Alho. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Bulbos frescos ou secos. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Indicado como coadjuvante no tratamento de bronquite crônica, asma, como expectorante, e 

como preventivo de alterações vasculares. Coadjuvante no tratamento de hiperlipidemia, 

hipertensão arterial leve a moderada, dos sintomas de gripes e resfriados e auxiliar na prevenção 

da aterosclerose. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Contraindicado para grávidas, pacientes com gastrite, úlcera gastroduodenal, hipertireoidismo, 

distúrbios da coagulação ou em tratamento com anticoagulantes, histórico de hipersensibilidade 

e alergia a qualquer um dos componentes do fitoterápico. Não deve ser usado em pré ou pós-

operatórios, devendo ser suspenso pelo menos 10 dias antes de procedimentos cirúrgicos. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Não usar em casos de hemorragia e tratamento com anticoagulantes e anti-hipertensivos. 

Suspender o uso do fitoterápico duas semanas antes de intervenções cirúrgicas. Não usar em 

pessoas com gastrite, úlcera gastroduodenal, hipotensão arterial e hipoglicemia. 

Pode potencializar os efeitos antitrombóticos de fármacos anti-inflamatórios. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Esse fitoterápico pode causar ardência na cavidade oral e no trato gastrointestinal, mialgia, 

fadiga, vertigem, sudorese, bem como reações alérgicas e asma. O uso desse fitoterápico pode 

causar decréscimo do hematócrito e da viscosidade sanguínea, aumentando o risco de 

sangramento pós-operatório, bem como hematoma epidural espontâneo. Efeitos 

gastrointestinais, tais como desconforto abdominal, náuseas, vômitos e diarreia também são 

possíveis. Odores corporais característicos de alho podem ocorrer com o uso desse fitoterápico. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Foi descrita interação potencial entre Allium sativum e varfarina. Esse fitoterápico não pode ser 

utilizado em associação com anticoagulantes orais, heparina, agentes trombolíticos, 

antiagregantes plaquetários e anti-inflamatórios não-esteroidais, por aumentarem o risco de 

hemorragias. A associação desse fitoterápico com inibidores da protease pode reduzir as 

concentrações séricas dessa classe, aumentando o risco de resistência ao antirretroviral e falhas 

no tratamento. Além disso, pode diminuir a efetividade da clorzoxazona por induzir o seu 

metabolismo. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Tintura, alcoolatura, extrato fluido e cápsulas com o óleo. 
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VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. Tintura (1:5 em álcool 45%): acima de 12 anos tomar 50 a 100 gotas (2,5 a 5 mL) da 

tintura diluídas em 75 mL de água, duas a três vezes ao dia. 

 Óleo: 2-5 mg (dose diária).  Pó seco: 0,4-1,2 g (dose diária). Alcoolatura e extrato fluido: 1 a 2 

mL diluídos em 75 ml de água duas vezes ao dia. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre o tempo máximo de 

utilização. 

O tempo de uso depende da indicação terapêutica e da evolução do quadro acompanhada pelo 

profissional prescritor. 

 

SUPERDOSAGEM 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre problemas decorrentes de 

superdosagem. Em caso de administração de quantidades acima das recomendadas, suspender 

o uso e manter o paciente sob observação. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Terpenos, ácidos graxos, organosulfurados, saponinas e fenilpropanoides. 

 

Toxicológicos 

Não há relatos de toxicidade nas doses recomendadas. 
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Aloe vera (L.) Burm.f. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Xanthorrhoeaceae. 

Nomenclatura popular 

Babosa, aloe. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Gel incolor mucilaginoso de folhas frescas. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Queimaduras de primeiro e segundo graus, e como cicatrizante. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

É contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes do fitoterápico e, em 

casos de alergia conhecida às plantas da família Xanthrrorhoeacea. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Orientar a não utilização do produto se apresentar alteração da coloração. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Foram relatados alguns casos de dermatite de contato que podem estar associados à presença 

de constituintes antracênicos, comumente encontrados na parte externa da folha que não deve 

ser utilizada nas preparações farmacêuticas. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Gel hidrofílico e pomada. 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Tópica. Aplicar na área afetada uma a três vezes ao dia. 
 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre o tempo máximo de 

utilização. O tempo de uso depende da indicação terapêutica e da evolução do quadro 

acompanhada pelo profissional prescritor. 

 

SUPERDOSAGEM 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre problemas decorrentes de 

superdosagem. Em caso de administração de quantidades acima das recomendadas, suspender 

o uso e manter o paciente em observação. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Mistura complexa de polissacarídeos (pectinas, hemicelulose, glucomano, acemano e derivados 



 

  
123 

 
 

 

de manose). Contém também triterpenos (exemplo, lupeol) e esteroides (campesterol e β-

sitosterol). 

 

Toxicológicos 

Encontram-se relatos de ocorrência de dermatite de contato e sensação de queimação, em 

decorrência do uso tópico de gel de A. vera. Possivelmente, essas reações devem-se à presença 

de resíduos de antraquinonas no gel utilizado. 
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Calendula officinalis L. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Asteraceae. 

Nomenclatura popular 

Calêndula. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Flores. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Uso externo como anti-inflamatório, cicatrizante e antisséptico. 

Para o tratamento de lesões da pele e mucosas, promovendo a cicatrização e modulando os 

possíveis focos inflamatórios. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Contraindicado a pacientes com histórico de hipersensibilidade ou alergia aos componentes do 

fitoterápico ou a outras plantas da família Asteraceae. 

Não deve ser administrado durante a gravidez, lactação ou para crianças sem supervisão médica. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Reações alérgicas e sensibilização da pele foram relatadas. Efeitos espermicida, antifertilizante 

e uterotônico também foram relatados. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Infusão: 1 a 2 g em 150 mL de água. 

Tintura: 1:10 em álcool 70% ou 1:5 em álcool 

90% . 

Extrato fluido: 1:1 em álcool 40%. 

Gel: com extrato glicólico a 10%. 

Creme: com extrato glicólico a 10%. 

Pomada (base de lanovaselina) a 10% com extrato 

hidroalcoolico (tintura 1:5). 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Tópica 

Infusão: aplicar três vezes ao dia com auxílio de algodão ou sob a forma de bochechos ou 

gargarejos. 

Tintura: realizar bochechos ou gargarejos com 25 mL de tintura diluída em 100 mL de água. 

Gel: aplicar na área afetada três vezes ao dia a formulação contendo 10% da tintura. 

Creme ou pomada: aplicar na área afetada três vezes ao dia nos casos de eczemas ou uma vez 

ao dia nos casos de feridas a formulação contendo 10% do extrato glicólico. 
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TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

O tempo de uso depende da indicação terapêutica e da evolução do quadro acompanhada pelo 

profissional prescritor. 

 

SUPERDOSAGEM 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre problemas decorrentes de 

superdosagem para o uso externo. Em caso de administração de quantidades acima das 

recomendadas ou por outra via, suspender o uso e manter o paciente sob observação. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Óleo essencial, carotenoides, triterpenos, esteroides, saponinas, ácidos fenólicos, flavonoides e 

antocianinas. 

 

Toxicológicos 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 
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Cynara scolymus L. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Asteraceae. 

Nomenclatura popular 

Alcachofra. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Folhas. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Antidispéptico, antiflatulento, diurético. Auxiliar na prevenção da aterosclerose. Coadjuvante 

no tratamento de dislipidemia mista leve a moderada e como auxiliar nos sintomas da síndrome 

do intestino irritável. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Contraindicado para pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos 

componentes do fitoterápico ou a outras plantas da família Asteraceae. Também é 

contraindicado em casos de obstrução do ducto biliar, gravidez e lactação. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

O uso concomitante com diuréticos em casos de hipertensão arterial ou cardiopatia deve ser 

realizado sob estrita supervisão médica, dada à possibilidade de haver descompensação da 

pressão arterial, ou, se a eliminação de potássio for considerável, pode ocorrer potencialização 

de fármacos cardiotônicos. 

A ocorrência de hipersensibilidade para C. scolymus foi relatada, devido à presença de lactonas 

sesquiterpênicas como a cinaropicrina. 

Não existem estudos disponíveis para recomendar o uso em menores de 12 anos ou durante a 

gravidez. 

Não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Efeito laxante em pessoas sensíveis aos componentes do fitoterápico. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Redução da eficácia de medicamentos que interferem na coagulação sanguínea, como ácido 

acetilsalicílico e anticoagulantes cumarínicos (ex. varfarina). 

Potenciais interações: pode diminuir as concentrações sanguíneas de fármacos de 

medicamentos metabolizados pelas CYP3A4, CYP2B6 e CYP2D6, uma vez que a C. scolymus 

é indutora dessas enzimas. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Droga vegetal encapsulada, comprimido (droga vegetal), infusão, e extrato seco padronizado. 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. Dose diária: 1-2 g de extrato seco aquoso. 

Tomar duas cápsulas, de duas a quatro vezes ao dia. 
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TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Se os sintomas persistirem por mais de 2 semanas durante o uso do fitoterápico, um médico 

deve ser consultado. 

SUPERDOSAGEM 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre problemas decorrentes de 

superdosagem. Em caso de administração de quantidades acima das recomendadas, suspender 

o uso e manter o paciente sob observação. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Ácidos fenólicos, fenilpropanoides, saponinas, flavonoides, sesquiterpernos e esteroides. 

 

Toxicológicos 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 
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Equisetum arvense L. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Equisetaceae. 

Nomenclatura popular 

Cavalinha. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Folhas e partes aéreas. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Diurético. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Contraindicado para menores de 12 anos, grávidas, lactantes e pacientes com histórico de 

hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes do fitoterápico. 

Contraindicado para pacientes nos quais a ingestão reduzida de líquidos é recomendada (por 

exemplo, doenças cardíacas e renais severas). 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

A ingestão crônica diminui níveis da vitamina B1 (tiamina) e o efeito diurético pode causar a 

perda de potássio (hipocalemia). Em pacientes que apresentam insuficiência renal crônica e que 

fazem uso de medicamentos que alteram níveis de potássio, pode causar hipercalemia. 

Se as queixas ou sintomas tais como febre, disúria, espasmo ou hematúria ocorrerem durante o 

uso do fitoterápico um médico deverá ser consultado. 

Para outras preparações, exceto o chá medicinal (infuso), recomenda-se manter a ingestão de 

líquidos apropriada. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Bloqueio atrioventricular transitório, distúrbios gastrointestinais e reações alérgicas. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

O uso de extratos de E. arvense pode inibir a enzima CYP1A2, interferindo possivelmente 

com fármacos metabolizados por essa via. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Tintura: (1:4-5) em solução hidroetanólica a 31,5% (p/p); 

Tintura (1:5) em solução hidroetanólica a 96% (v/v); 

Cápsula e comprimido contendo extrato seco (4-7:1) com extração aquosa; 

Cápsula e comprimido contendo extrato seco (7,5-10,5:1) com extração hidroetanólica a 70% 

(v/v);(8) 

Chá medicinal (infusão).(10,11) 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA 

(DOSE E INTERVALO) 

Oral 

Adulto: 

a) infusão de folhas ou partes aéreas de 2-3 g em 250 mL de água fervente (xícara de chá), (8, 
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10,12); 

b) droga vegetal rasurada: 570 mg; 

c) tintura:(1:4-5) em solução hidroetanólico a 31,5% (p/p): 20 gotas; 

d) tintura: (1:5) em solução hidroetanólico a 96% (v/v): 30 a 40 gotas; 

e) extrato seco (4-7:1) com extração aquosa: 185mg;  

f ) extrato seco (7,5-10,5:1) com extração hidroetanólica a 70% (v/v): 200 – 225 mg. 

Dose diária: 3 doses; 

Dose diária máxima: 4 doses. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Utilizar por duas a quatro semanas. Se os sintomas persistirem após uma semana do uso do 

fitoterápico um médico ou profissional da saúde qualificado deverá ser consultado. 

 

SUPERDOSAGEM 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre problemas decorrentes de 

superdosagem. Em caso de administração de quantidades acima das recomendadas o paciente 

deve ser observado. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Monoterpenoides, dinorditerpenoides, dinorsesquiterpenoides, cumarinas, alcaloides, 

mucilagens, minerais, flavonoides e saponinas. 

 

Toxicológicos 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 
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Ginkgo biloba L. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Ginkgoaceae. 

Nomenclatura popular 

Ginkgo. 

Parte utilizada/ órgão vegetal 

Folhas. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Vertigem e zumbidos (tinitus) resultantes de distúrbios circulatórios, distúrbios circulatórios 

periféricos, como cãimbras. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Contraindicado para menores de 12 anos, grávidas e a lactantes e pacientes com histórico de 

hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes do fitoterápico. Pacientes com 

coagulopatias ou em uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários devem ser 

cuidadosamente monitorados. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

O uso do G. biloba deve ser suspenso pelo menos três dias antes de procedimentos 

cirúrgicos.(3,4) 

Deve ser evitado em pacientes que apresentam crises convulsivas, principalmente se essas 

estiverem relacionadas com o uso de preparações com Ginkgo biloba. 

EFEITOS ADVERSOS 

Podem ocorrer distúrbios gastrointestinais, cefaleia e reações alérgicas cutâneas (hiperemia, 

edema e prurido). Também foram relatados enjoos, palpitações, hemorragias e hipotensão. 

Casos de hemorragia subaracnoidea, hematoma subdural, hemorragia intracerebral, hematoma 

subfrênico, hemorragia vítrea e sangramento pós-operatório foram relatados em pacientes que 

faziam uso de G. biloba isoladamente. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

A associação desse medicamento com anticoagulantes, antiplaquetários, anti-inflamatórios não 

esteroidais (AINES) e/ou agentes trombolíticos pode aumentar o risco de hemorragias. Esse 

medicamento pode diminuir a efetividade dos anticonvulsivantes e pode alterar os efeitos da 

insulina, aumentando a sua depuração. Pode provocar mudanças no estado mental quando 

associado à buspirona ou ao Hypericum perforatum. Pode potencializar o efeito dos inibidores 

da monoaminaoxidase e pode aumentar o risco dos efeitos colaterais da nifedipina. 

Pode aumentar o risco de aparecimento da síndrome serotoninérgica quando associado aos 

inibidores da recaptação de serotonina e pode causar hipertensão arterial em uso concomitante 

com os diuréticos tiazídicos, segundo relato de caso. A associação desse medicamento com 

omeprazol pode acarretar diminuição de nível sérico do omeprazol. A associação com trazodona 

pode trazer risco de sedação excessiva. O uso concomitante de G. biloba pode aumentar os 

riscos de eventos adversos causados pela risperidona, como, por exemplo, priapismo.  A 

associação com papaverina pode acarretar potencialização de efeitos terapêuticos e adversos. 

Se o medicamento for administrado concomitantemente com anticoagulantes (ex. 

fenoprocoumon e varfarina) ou medicamentos antiplaquetários (por exemplo, clopidogrel, 
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ácido acetilsalicílico e outros fármacos anti-inflamatórios não esteróides), o efeito pode ser 

influenciado.Os estudos disponíveis com varfarina não indicam que há uma interação entre 

varfarina e produtos de G. biloba, mas um acompanhamento adequado é aconselhável. Um 

estudo de interação com talinolol indicou que G. biloba pode inibir a P-glicoproteína intestinal. 

Isso pode dar origem a maior exposição dos fármacos marcadamente afetados pela P-

glicoproteína no intestino, tais como etexilato de dabigatrano. Deve-se acompanhar a 

combinação de G. biloba e dabigatran. 

Não é recomendado o uso concomitante de preparações de G. biloba e efavirenz, pois há a 

diminuição plasmática por indução da atividade de CYP3A4. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Capsula e comprimido revestido contendo o extrato padronizado (extrato seco das folhas secas) 

contendo 22–27% de flavonoides glicosilados e 5–7% de lactonas terpênicas (constituídas por 

aproximadamente 2,8–3,4% de gingkolídeos A, B, e C, além de 2,6–3,2% de bilobalídeo). O 

teor de ácido ginkgólico é inferior a 5 mg/kg. Soluções para uso oral preparados com o extrato 

padronizado. 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. Extrato seco: 120–240 mg diariamente, divididos em 2 ou 3 doses (40 mg de extrato 

equivale a 1,4-2,7g de folhas). 

Extrato fluido (1:1): 0,5 mL, 3 vezes ao dia. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre o tempo máximo de 

utilização. 

O tempo de uso depende da indicação terapêutica e da evolução do quadro acompanhada pelo 

profissional prescritor. 

 

SUPERDOSAGEM 

Em caso de administração de quantidades acima das recomendadas, suspender o uso e manter 

o paciente em observação. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico somente sob prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Flavonoides (derivados da quercetina, kaempferol e isorramnetina) e terpenolactonas 

(ginkgolídeos e bilobalídeos). 
 

Toxicológicos 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 
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Glycine max (L.) Merr. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Leguminosae. 

Nomenclatura popular 

Soja. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Sementes. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Esse fitoterápico é indicado como coadjuvante no alívio dos sintomas do climatério: sintomas 

vasomotores, tais como: ondas de calor e sudorese. É considerado modulador seletivo de 

receptores estrogênicos. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Esse fitoterápico é contraindicado para menores de 12 anos. Pacientes com histórico de 

hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes do fitoterápico não devem fazer 

uso do mesmo. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Pode ocorrer reação alérgica cruzada com amendoim. De acordo com a categoria de risco de 

fármacos destinados às mulheres grávidas, esse fitoterápico está incluído na categoria de risco 

C. Não há estudos disponíveis sobre a teratogenicidade de preparações com alta concentração 

de isoflavonas, bem como não há evidências científicas disponíveis sobre a segurança de seu 

uso durante a gestação e lactação, devendo seu emprego ser evitado nessas condições. 

Esse fitoterápico não deve ser utilizado por mulheres grávidas e em amamentação sem 

orientação médica. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

O uso desse fitoterápico pode provocar distúrbios gastrointestinais leves como constipação, 

flatulência e náusea. Nas doses diárias recomendadas, não foram relatadas reações adversas 

graves. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Evitar a associação desse fitoterápico com contraceptivos e outros medicamentos de ação 

estrogênica. A efetividade do tamoxifeno pode ser diminuída por medicamentos à base de soja. 

A proteína da soja pode reduzir a absorção de levotiroxina no trato digestivo, portanto não se 

deve tomar os dois medicamentos concomitantemente. É necessário aguardar 2 horas entre uma 

e outra tomada. As isoflavonas genisteína e daidzeína podem bloquear a tireóide peroxidase e 

inibir a síntese de tiroxina. 

Pode ocorrer hipotireoidismo durante tratamentos prolongados. 

O uso de medicamentos que alteram a microbiota intestinal, como os antibióticos, pode 

interferir no metabolismo das isoflavonas. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Cápsulas contendo extrato de G. max: padronizado para conter no mínimo 400 mg em 

isoflavonas. 
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VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. A dose diária deve estar entre 50 e 120 mg de isoflavonas. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre o tempo máximo de 

utilização. 

O tempo de uso depende da indicação terapêutica e da evolução do quadro acompanhada pelo 

profissional prescritor. 

 

SUPERDOSAGEM 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre problemas decorrentes de 

superdosagem. Em caso de ingestão de quantidades acima das recomendadas o paciente deve 

ser observado. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, isento de prescrição medica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Antocianinas, isoflavonas (genisteína, daidzina, glicitina, daidzeina). Outros: tocoferol e 

saponinas. 

 

Toxicológicos 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 
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Harpagophytum procumbens DC. e Harpagophytum zeyheri Ihlenf. & H. 

Hartmann 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Pedaliaceae. 

Nomenclatura Popular 

Garra-do-diabo. 

Parte utilizada/ órgão vegetal 

Raízes secundárias. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Alívio de dores articulares moderadas e lombalgia aguda. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

A pacientes com cálculos biliares. É contraindicado para menores de 18 anos, lactantes, 

grávidas e pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos 

componentes do fitoterápico. 
 

PRECAUÇÕES DE USO 

Dores articulares acompanhadas de edema das articulações, com eritema ou febre devem ser 

avaliadas pelo médico. Como precaução geral, pacientes com úlcera gástrica e duodenal, 

intestino irritável e litíase biliar não devem fazer uso desse fitoterápico. 

H. procumbens deve ser administrado com cautela a pacientes com afecções cardiovasculares. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, cefaleia, tontura e reações alérgicas cutânea. 

Se ocorrerem as reações adversas mencionadas acima, um médico deverá ser consultado. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Não foram observados efeitos induzidos pelo extrato de H. procumbens sobre o sistema 

enzimático citocromo P-450, sugerindo ausência de interação com fármacos metabolizados por 

essa via. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Cápsula e comprimido gastroresistentes contendo extrato seco padronizado (30 a 100 mg de 

harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoides totais expressos em harpagosídeo). 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. Administrar 1-3 g de raízes ou quantidade equivalente de extrato aquoso ou 

hidroalcoólico. 

Extrato mole (2,5-4,0:1; etanol 70% v/v): 10 mL; 

Extrato seco (1,5-2,5:1; água): 300 mg a 2,4 g, divididos em 2 a 3 doses diárias; 

Extrato seco (5-10:1; água): 600 a 800 mg, divididos em 2 a 3 doses diárias; 

Extrato seco (2,6-4: 1; etanol 30% v/v): 460 mg a 1,6 g, divididos em 2 a 4 doses diárias; 

Extrato seco (1,5-2,1:1; etanol 40% v/v): 600 mg a 2,7 g, divididos em 2 a 3 doses diárias; 

Extrato seco (3-5:1; etanol 60% v/v): 960 mg, dividido em 2 a 4 doses diárias; 



 

  
135 

 
 

 

Extrato seco (3-6:1; etanol 80% v/v): 300 mg, dividido em 3 doses diárias; 

Extrato seco (6-12:1; de etanol 90% v/v): 90 mg, dividido em 2 doses diárias. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Uso restrito a duas semanas. 

 

SUPERDOSAGEM 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre efeitos decorrentes de 

superdosagem. 

Em caso de administração acima das doses recomendadas, suspender o uso e manter o paciente 

em observação. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Iridoides glicosilados, cumarinas, flavonoides, fenilpropanoides, triterpenos e diterpenos. 

 

Toxicológicos 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 
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Hypericum perforatum L. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Hypericaceae. 

Nomenclatura popular 

Erva-de-são-joão, hipérico. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Planta inteira com parte aérea florida. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Indicado para o tratamento dos estados depressivos leves a moderados. 
 

CONTRAINDICAÇÕES 

Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes do 

fitoterápico não devem fazer uso. Não usar em episódios de depressão grave. Esse fitoterápico 

é contraindicado para crianças abaixo de seis anos. Não existem dados disponíveis sobre o uso 

de H. perforatum na gravidez e na lactação, porém há relatos que o extrato pode inibir a secreção 

de prolactina, portanto, não se recomenda seu uso em mulheres grávidas e lactantes. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Deve evitar-se a exposição ao sol ou aos raios ultravioletas quando do uso desse fitoterápico, 

principalmente sem proteção, devido ao efeito fotossensibilizante de H. perforatum. Não há 

restrições para o uso de H. perforatum por pessoas que operam veículos e máquinas. A 

administração do fitoterápico deve ser cuidadosa em pacientes utilizando medicamentos de uso 

contínuo. Em casos de hipersensibilidade ao fitoterápico, recomenda descontinuar-se o uso e 

consultar um médico. De acordo com a categoria de risco de fármacosdestinados a mulheres 

grávidas, esse fitoterápico está incluído na categoria de risco C, ou seja, não foram realizados 

estudos em animais nem em mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram 

risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas. Portanto, esse 

fitoterápico não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

O uso de fitoterápicos à base de extratos de H. perforatum pode causar reações 

fotossensibilizantes. Em casos raros, podem aparecer irritações gastrointestinais, reações 

alérgicas, fadiga e agitação. Os extratos de H. perforatum são geralmente bem tolerados com 

incidência de reações adversas em torno de 0,2% dos casos avaliados em estudos clínicos. As 

reações adversas gastrointestinais podem ser minimizadas ao administrar o fitoterápico após as 

refeições. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

É bem tolerado em uso clínico, mas há evidências de interações significativas com alguns 

fármacos: como ciclosporina, anticoagulantes cumarínicos, anticoncepcionais orais, teofilina, 

digoxina, indinavir e possivelmente outros inibidores da protease e transcriptase reversa, 

prejudicando os efeitos desses. Isso ocorre devido à indução pelo H. perforatum da via 

metabólica envolvendo o citocromo P-450. A associação de H. perforatum com inibidores da 

MAO são contraindicados, assim como os inibido inibidores seletivos da recaptação da 

serotonina, como a fluoxetina. A combinação de H. perforatum com outros fármacos 

antidepressivos convencionais, tais como os antidepressivos tricíclicos ou fluoxetina, não é 
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recomendada, exceto sob supervisão médica. 

Há inúmeros relatos que possibilitam concluir que extratos de H. perforatum estimulam as 

enzimas hepáticas que realizam o metabolismo de drogas e podem reduzir os níveis séricos e 

eficácia terapêutica de outros medicamentos. A coadministração de teofilina e extrato de H. 

perforatum reduziu o nível sérico de teofilina em paciente, requerendo aumento da dose. A 

administração concomitante de H. perforatum e digoxina reduziu as concentrações séricas de 

digoxina após 10 dias de tratamento. 

A diminuição das concentrações séricas de ciclosporina, varfarina e fenoprocumarina foi 

observada em pacientes que foram tratados concomitantemente com extratos de H. perforatum. 

O uso concomitante de H. perforatum em cinco pacientes com inibidores da recaptação da 

serotonina resultou em sintomas de excesso de serotonina. Foi divulgado um relatório sobre a 

interação significativa de drogas com o H. perforatum e indinavir, inibidor da protease, usado 

para tratar infecções por HIV.  O H. perforatum reduziu substancialmente as concentrações 

plasmáticas de indinavir, devido à indução da via metabólica do citocromo P-450. Como 

consequência, a utilização concomitante de H. perforatum e inibidores da protease ou inibidores 

de transcriptase reversa não-nucleosideos não é recomendada, e pode resultar em concentrações 

sub-terapêuticas de drogas anti-retrovirais, levando à perda da atividade virucida e o 

desenvolvimento de resistência. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS (DOSE E INTERVALO) 
Cápsulas e comprimidos contendo extrato seco e tintura  

Oral. Uso adulto: 0,8 a 1,2 mL da tintura 3 vezes ao dia. Extrato seco (300 mg, 3 vezes ao dia). 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Tal como acontece com outras drogas antidepressivas, a observação dos efeitos terapêuticos de 

H. perforatum podem requerer 2-4 semanas de tratamento. 

 

SUPERDOSAGEM 

Tratamentos com raios ultravioleta ou exposição prolongada à luz solar devem ser evitados 

durante o tratamento com H. perforatum, devido à ocorrência de fotossensibilização em 

indivíduos sensíveis a luz. Se ocorrer superdosagem em seres humanos, deve-se proteger a pele 

dos raios solares ou ultravioleta por duas semanas. Porém, caso ocorra ingestão de doses 

excessivas, deve-se provocar o esvaziamento gástrico logo após o acidente. Em doses maciças, 

foram relatadas alterações do ritmo cardíaco, da visão, depressão, estados de confusão mental, 

alucinação e psicose. Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica 

de imediato. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, somente sob prescrição médica. 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Antraquinonas e flavonoides. 

 

Toxicológicos 

Foram relatados efeitos que podem estar relacionados ao uso desse fitoterápico, tais como: 

reações alérgicas dermatológicas, neurológicas, cardiovasculares, gastrointestinais e 

geniturinárias em pequena a média escala, geralmente reversíveis com a suspensão do 

tratamento. 
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Lippia sidoides Cham. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Verbenaceae. 

Nomenclatura popular 

Alecrim-pimenta, alecrim-bravo. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Folhas e flores. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Anti-inflamatório, antisséptico da cavidade oral, afecções da pele e couro cabeludo. 

Antisséptico tópico, antimicótico e escabicida. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

A infusão não deve ser usada em inalações devido à ação irritante dos componentes voláteis. 

Não usar a tintura em gestantes, em lactantes, crianças menores de dois anos, alcoolistas e 

diabéticos. O sabonete líquido é contraindicado para pessoas com problemas de 

hipersensibilidade ao fitoterápico. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Não engolir o produto após o bochecho e gargarejo. Manter fora do alcance de crianças. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

A infusão pode provocar suave sensação de ardor na boca e alterações no paladar. A aplicação 

tópica da tintura pode provocar ardência. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Infusão (2-3 g), tintura (1:5, etanol 70%), colutório à base do óleo essencial, gel contendo óleo 

essencial e gel-creme contendo óleo essencial e sabonete líquido. 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Uso externo 

Infuso (2-3 colheres de chá em 150 mL de água): fazer bochechos e/ou gargarejos duas a três 

vezes ao dia. 

Tintura: após higienização, aplicar 10 mL da tintura diluída em 75 mL de água, com auxílio de 

algodão, três vezes ao dia. Fazer bochechos ou gargarejos com 10 mL da tintura diluída em 75 

mL de água, três vezes ao dia. 

Gel: aplicar nas áreas afetadas de uma a três vezes ao dia. 

Sabonete líquido: durante o banho, aplicar na área afetada, deixando o sabonete em contato por 

10 minutos. Lavar com água corrente. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

O uso foi considerado seguro para enxaguatórios, géis e colutórios com até 10% de óleo 

essencial em períodos de 7 a 30 dias, de três meses e um ano. 
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SUPERDOSAGEM 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre problemas decorrentes de 

superdosagem. Em caso de administração de quantidades acima das recomendadas, suspender 

o uso e manter o paciente sob observação. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Óleo essencial (timol, carvacrol), triterpenoides, naftoquinonas, taninos e flavonoides. 

 

Toxicológicos 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 
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Matricaria chamomilla L. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Asteraceae. 

Nomenclatura popular 

Camomila, matricária, maçanilha. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Inflorescências. 
 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Antiespasmódico, ansiolítico e sedativo leve. Antiinflamatório em afecções da cavidade oral. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

A gestantes devido à atividade emenagoga e relaxante da musculatura lisa. Pacientes com 

hipersensibilidade ou alergia a plantas da família Asteraceae. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Não há informações sobre precauções gerais e relacionadas a possíveis efeitos teratogênicos, 

na amamentação ou uso pediátrico. Relatos sobre segurança e eficácia durante a gestação não 

estão disponíveis. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

A presença de lactonas sesquiterpênicas nas flores de camomila poderá desencadear reações 

alérgicas em indivíduos sensíveis, e tem sido descrita dermatite de contato para algumas 

preparações contento camomila. Poucos casos de alergia foram atribuídos especificamente a 

camomila. Um caso de reação anafilática por ingestão de flores de camomila foi registrado. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Uso interno 

Foram descritas interações com varfarina, estatinas e contraceptivos orais. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Infuso. Cápsula ou comprimido contendo extrato seco (padronizado em 1,2% de apigenina). 

Extrato fluido (1:1): em solução hidroetanólica a 45%. 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. Administrar 150 mL do infuso (5-10 min após o preparo), 3-4 vezes entre as refeições 

(acima de 12 anos). 

Administrar 1-4 mL do extrato fluido para adultos (3 vezes ao dia) ou 0,6-2 mL em dose única 

(crianças maiores que 3 anos). Não utilizar em crianças menores de 3 anos. 

Bochechos e/ou gargarejos: administrar o infuso (5- 10 minutos após o preparo), 3 vezes ao dia. 

Uso externo 

Tópica. Compressas: utilizar a infusão preparada com 30-100 g de droga vegetal em 1000 mL 

de água. 

Infuso: 6-9 g em 150 mL ou 30-100 g em 1000mL. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre o tempo máximo de 
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utilização. 

O tempo de uso depende da indicação terapêutica e da evolução do quadro acompanhada pelo 

profissional prescritor. 

 

SUPERDOSAGEM 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre problemas decorrentes de 

superdosagem. Em caso de ingestão de quantidades acima das recomendadas o paciente deve 

ser observado. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Flavonoides (apigenina, luteolina). Cumarina (umbeliferona). Óleo essencial (farneseno, alfa-

bisabolol, óxidos de alfa-bisabolol, alfa-camazuleno, espiroéteres). 

 

Toxicológicos 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 
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Maytenus ilicifolia Mart.ex Reissek e Maytenus aquifolia Mart. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Celastraceae. 

Nomenclatura popular 

Espinheira-santa. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Folhas. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Antidispéptico, antiácido e protetor da mucosa gástrica. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Não deve ser usado durante a gravidez, lactação e em crianças menores de seis anos. Há indícios 

que o uso de espinheira-santa causa redução do leite materno. O uso interno da espinheira-santa 

é contraindicado durante a lactação. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Não deve ser usado durante a gravidez e lactação. Suspender o uso quando da realização de 

exames de medicina nuclear. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Alguns casos raros de hipersensibilidade são descritos. Não foram relatados, até o momento, 

efeitos adversos graves ou que coloquem em risco a saúde dos pacientes utilizando extratos de 

M. ilicifolia nas doses recomendadas. Raramente, podem ocorrer casos de hipersensibilidade. 

Nesse caso, deve ser suspenso o uso e acompanhado o paciente. 

Nos estudos clínicos realizados foram descritos um caso de aumento do apetite com o uso do 

medicamento e um relato de mal estar indefinido, boca seca, gosto estranho na boca, náusea, 

tremor nas mãos e poliúria, mas isso ocorreu em sujeitos de pesquisa que receberam dosagens 

até 10 vezes maior que a usual humana. No estudo foi descrito redução do leite materno. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Nenhum estudo foi desenvolvido avaliando a interação de extratos de M. ilicifolia com 

medicamentos. 

A legislação brasileira não recomenda a administração concomitante de M. ilicifolia com 

bebidas alcoólicas e outros medicamentos. Compostos polifenólicos podem ser precursores de 

quinonas ou de intermediários quinonametídeos que são inativadores das CYP. Da mesma 

forma, a pristimerina, um triterpenoide quinonametídeo também pode agir como inibidor da 

CYP alterando o efeito de diversos medicamentos. 

Testes ex vivo mostraram que quercetina, kaempferol e outros compostos fenólicos podem 

modular a atividade da PgP (Fosfoglicolato fosfatase), alterando o metabolismo de outros 

medicamentos. Assim, plantas medicinais que os contenham devem ser evitadas por usuários 

de polifarmácia. Pode ocorrer interação com esteróides anabolizantes, metotrexato, amiodarona 

e cetoconazol, por possível dano hepático, e com imunossupressores por apresentar efeitos 

antagonistas. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Cápsulas ou comprimidos contendo extrato seco. 

 Infuso: 3 g de folhas secas em 150 mL de água (q.s.p.). 
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VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral.Uso adulto e infantil acima de 12 anos. Extrato seco: tomar 860 mg de duas a três vezes 

ao dia. 

Infuso: 3 g para 150 mL. Tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, três a quatro vezes ao 

dia. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre o tempo máximo de 

utilização. 

O tempo de uso depende da indicação terapêutica e da evolução do quadro acompanhada pelo 

profissional prescritor. Estudo clínico avaliado propõe a utilização por 28 dias. 

 

SUPERDOSAGEM 

Não há relatos de intoxicações por superdosagem de M. officinalis. Plantas ricas em fenóis 

totais, como a M. ilicifolia, quando usadas em doses excessivas, podem causar irritação da 

mucosa gástrica e intestinal, gerando vômitos, cólicas intestinais e diarreia. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Terpenos, flavonoides, e taninos. 

 

Toxicológicos 

Em dois estudos foram avaliados os efeitos de M. ilicifolia em seres humanos sadios, um com 

sete e o outro com 24 sujeitos de pesquisa. Nos dois estudos não foram encontradas alterações 

significativas que pudessem contraindicar o uso da espécie vegetal. No primeiro estudo foi 

testada a infusão utilizando-se o dobro da dose popular: 6 g/150 mL de água. 

Foi realizada a administração diária por 14 dias. O extrato não causou toxicidade, os voluntários 

não tiveram dificuldades em ingerí-lo e não relataram efeitos colaterais. Não houve alteração 

no ECG, nas dosagens bioquímicas, hematológicas e no exame de urina em relação às dosagens 

basais. No segundo estudo foi testado o extrato aquoso, seco por aspersão, em 24 sujeitos, sadios 

(12 homens e 12 mulheres) por 6 semanas, doses crescentes intervaladas de uma semana: 0,10 

g, 0,20 g, 0,50 g, 1,0 g, 1,5 g e 2,0 g. Doses de até 2,0 g foram bem toleradas, sem apresentar 

efeitos tóxicos e nem eventos adversos significativos. Dentre os encontrados, os mais comuns 

foram: boca seca, náuseas, tremor nas mãos e poliúria. Não houve alterações na avaliação 

neuropsicológica, exames laboratoriais (hematológicos, bioquímicos, hormonais e de sais) e 

função renal e hepática. 
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Passiflora incarnata L. 
IDENTIFICAÇÃO 

Familia 

Passifloraceae Juss. ex Roussel. 

Nomenclatura popular 

Maracujá, flor da paixão, maracujá doce. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Folhas. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Ansiolítico e sedativo leve. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Seu uso é contraindicado durante a gravidez. Não utilizar em casos de tratamento com sedativos 

e depressores do sistema nervoso. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Seu uso não é recomendado em gestantes; lactantes; alcoolistas e diabéticos. Crianças de três a 

12 anos devem passar por orientação médica. Seu uso pode causar sonolência. Não utilizar em 

caso de tratamento com medicamentos depressores do sistema nervoso central. Seu uso pode 

causar sonolência, não utilizar cronicamente. Pode ocorrer sonolência durante o tratamento. 

Nesse caso o paciente não deverá dirigir veículos ou operar máquinas, já que a habilidade e 

atenção podem ficar reduzidas. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Existem casos clínicos relatados de hipersensibilidade, asma ocupacional mediada por IgE e 

rinite. 

Doses elevadas poderão causar estados de sonolência excessiva. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Esse fitoterápico potencializa os efeitos sedativos do pentobarbital e hexobarbital, aumentando 

o tempo de sono de pacientes. Há indícios de que as cumarinas presentes na espécie vegetal 

apresentam ação anticoagulante potencial e possivelmente interagem com varfarina. O uso 

desse fitoterápico associado a drogas inibidoras da monoamino oxidase 

(isocarboxazida, fenelzina e tranilcipromina) pode potencializar o efeito. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Planta fresca (in natura), droga vegetal (encapsulada), extrato fluido e tintura. 
 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. Para adolescentes e adultos: infusão da droga vegetal - 1-2 g em 150 mL de água fervente, 

tomar 1-4 vezes por dia (10 a 15 minutos após o preparo). 

Droga vegetal encapsulada – 0,5-2 g, 1-4 vezes por dia.  

Extrato fluido (1:1 em álcool etílico 25%) - 0,5 a 1,0 mL, 3 vezes ao dia.  

Tintura (1:8 em álcool 45%) - 0,5 a 2,0 mL, 3 vezes ao dia. A posologia recomendada para 

adultos é de 3-5 vezes ao dia, e para adolescentes de 3 vezes ao dia. 

A dose do extrato seco deverá corresponder à posologia das formas acima descritas. 
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TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Caso os sintomas persistam acima de duas semanas durante o uso do medicamento, um 

médico deverá ser procurado. 

 

SUPERDOSAGEM 

Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato. Alguns 

sintomas são: sedação, diminuição da atenção e dos reflexos. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico isento de prescrição medica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Os constituintes químicos são: fitosteróis, heterosídeos cianogênicos, alcaloides indólicos 

(menos de 0,03%), flavonoides (di-C-heterosídeos de flavonas até 2,5%, vitexina e apigenina) 

e cumarinas. 

 

Toxicológicos 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 
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Paullinia cupana Kunth 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Sapindaceae. 

Nomenclatura popular 

Guaraná. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Sementes. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Astenia e como psicoestimulante. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Contraindicado para pacientes com distúrbios cardiovasculares,hipertensão arterial, arritmia 

cardíaca, gastrite, úlcera péptica, úlcera duodenal, cólon irritável, afecções renais, 

hipertireoidismo, cirrosehepática e predisposição à espasmos musculares. É contraindicado 

para crianças e pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos 

componentes do fitoterápico. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Seu uso é desaconselhado a pacientes que apresentem desordens psíquicas como pânico, 

agitação, ansiedade e insônia. Em pacientes com epilepsia ou disritmia cerebral. Não deve ser 

utilizado em pacientes com distúrbios da coagulação ou sob tratamento com anticoagulantes. 

Não associar a bebidas que contenham metilxantinas (café, chá, achocolatados, refrigerantes a 

base de extrato de cola e de guaraná e mate), para não potencializar os efeitos desse fitoterápico. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

As metilxantinas, constituintes principais de extratos de P. cupana, pela estimulação direta do 

músculo cardíaco, podem causar aumento da frequência cardíaca e arritmias. Além disso, 

podem produzir irritação gástrica e aumento da diurese. Os efeitos adversos desse fitoterápico, 

devidos à cafeína, são geralmente leves e transitórios, embora frequentes. 

Sob o ponto de vista psiquiátrico, a cafeína pode exacerbar estados ansiosos e contribuir para 

distúrbios do sono. Devido à presença das metilxantinas, seu uso contínuo pode causar 

dependência. O uso excessivo desse fitoterápico também pode levar a hipocalcemia 

(diminuição de cálcio) e hipocalemia (diminuição de potássio), devido à sua ação diurética. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Esse fitoterápico potencializa a ação de analgésicos e, quando administrado com 

anticoagulantes, inibe a agregação de plaquetas aumentando o risco de sangramento. Esse 

fitoterápico pode levar à hipocalcemia e, consequentemente, à toxicidade da digoxina. 

O etinilestradiol pode potencializar o efeito da cafeína, enquanto que a cimetidina potencializa 

seu efeito e também sua toxicidade. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Cápsulas ou comprimidos contendo extrato seco (250 mg de extrato padronizado em cafeína). 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. Ingerir 2 cápsulas pela manhã e 1 a 2 cápsulas após o almoço. Sua administração à noite 
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pode causar insônia. A administração desse fitoterápico deve ser realizada de forma 

descontinuada. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

O tratamento não deve ultrapassar um mês, sendo necessário um período de duas semanas de 

interrupção do tratamento antes de seu reinício. 

 

SUPERDOSAGEM 

Doses excessivas desse fitoterápico podem causar vômitos, cólicas abdominais, convulsões e 

arritmias, havendo necessidade de cuidados intensivos. 

Deve-se proceder à lavagem gástrica ou êmese. 

Pode-se administrar carvão ativado ou sorbitol para retardar a absorção do fitoterápico. Em caso 

de administração acima do recomendado, suspender o uso e manter o paciente sob observação. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Metilxantinas e taninos condensados. 

 

Toxicológicos 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 
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Peumus boldus Molina 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Monimiaceae. 

Nomenclatura popular 

Boldo-do-chile, boldo-verdadeiro. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Folhas. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Indicado como colagogo, colerético e nas dispepsias funcionais. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Contraindicado para menores de 6 anos se pacientes com histórico de hipersensibilidade e 

alergia a qualquer um dos componentes do fitoterápico. Contraindicado nos casos de obstrução 

das vias biliares, cálculos biliares, infecções ou câncer de ducto biliar e câncer de pâncreas, 

devido aos efeitos colagogo e colerético. Pacientes com quadro de afecções severas no fígado, 

como hepatite viral, cirrose e hepatite tóxica não deverão fazer uso desse fitoterápico. Esse 

produto não deve ser usado durante a gravidez, devido a presença do alcaloide esparteína, que 

tem atividade ocitóxica. Mulheres em período de lactância não deverão fazer uso desse 

fitoterápico, devido à presença de alcaloides e risco de neurotoxicidade. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Não ingerir doses maiores do que as recomendadas. 

O uso desse fitoterápico não deve ultrapassar quatro semanas consecutivas. Esse fitoterápico 

não deve ser utilizado por lactantes e mulheres grávidas sem orientação médica. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Nas doses recomendadas não são conhecidos efeitos adversos ao fitoterápico. Doses acima das 

recomendadas causam irritação nas vias urinárias, vômitos e diarreia. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre as interações 

medicamentosas com fitoterápicos à base de P. boldus. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Infusão. Cápsulas ou comprimidos contendo extrato seco. 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. Uso adulto e infantil acima de 12 anos. Infusão obtida com 1 a 2g da droga em 150 mL 

de água. Tomar 150 mL do infuso, 10 a 15 minutos após o preparo, duas vezes ao dia.  

Extrato seco,50-100mg/dose, duas a três vezes ao dia. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

O uso desse fitoterápico não deve ultrapassar quatro semanas consecutivas. 

 

SUPERDOSAGEM 

Doses superiores às recomendadas poderão provocar distúrbios urinários, vômitos e diarreia. 
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Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Alcaloides, flavonoides, cumarina, sesquiterpenoides e taninos. 

 

Toxicológicos 

Não foram encontrados dados na literatura consultada. 
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Piper methysticum G. Forst 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Piperaceae. 

Nomenclatura popular 

Kava-kava. 

Parte utilizada/ órgão vegetal 

Rizoma. 
 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Indicado para o tratamento sintomático de estágios leves a moderados de ansiedade e insônia, 

em curto prazo (1-8 semanas de tratamento). 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Durante a gravidez e lactação, e em pacientes com depressão endógena ou afecções hepáticas. 

Vários casos de toxicidade hepática foram relatados na 

Europa após uso de produtos à base de plantas contendo extratos de P. methysticum. 

É contraindicado para pacientes com afecções hepáticas (hepatite, cirrose, icterícia e outros) 

e/ou que utilizam medicamentos que possam causar hepatotoxicidade, tais como 

acetaminofeno, inibidores da HMG-CoA redutase, isoniazida, metotrexato, entre outros. 

Esse fitoterápico é contra indicado para menores de 12 anos, e para lactantes. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

P. methysticum não deve ser administrado por mais de 3 meses sem orientação médica. Mesmo 

quando administrado no intervalo de dosagem recomendada, reflexos motores e a capacidade 

de dirigir ou operar máquinas pesadas podem ser prejudicados. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Estudo de farmacovigilância envolvendo 4.049 pacientes que receberam extrato padronizado 

de P. methysticum contendo 70% de kavapironas (extrato 150 mg, equivalente a 105 mg 

kavapironas) por via oral/dia durante sete semanas, reações adversas foram relatadas em 61 

pacientes (1,5%). As principais reações foram queixas gastrointestinais ou reações alérgicas 

cutâneas. Em estudo com 3.029 pacientes que receberam extrato padronizado de P. methysticum 

com 30% de kavapironas (800 mg de extrato, equivalente a 240 mg kavapironas) por via 

oral/dia durante 4 semanas, reações adversas foram relatadas em 2,3% dos pacientes. Foram 

relatados casos de reações alérgicas, de queixas gastrointestinais, de cefaleia ou tonturas, e de 

outros problemas indefinidos. A administração crônica do rizoma ou suas preparações podem 

causar coloração amarelada transitória da pele e unhas, reversível após a descontinuação da 

droga. Excesso e abuso crônico de infusões do rizoma têm sido historicamente associados à 

dermopatia escamosa e eruptiva de etiologia desconhecida. Reações alérgicas da pele e ictiose 

também foram relatadas. Em duas pacientes, a reação foi observada em áreas ricas em glândulas 

sebáceas, sendo que fizeram uso por 3 semanas em terapia antidepressiva sistêmica com o 

rizoma. A reação resultou na formação de pápulas e placas na face ventral e dorsal do tórax. 

Estudo em uma comunidade aborígene australiana demonstrou que o abuso crônico do rizoma 

de kava levou à desnutrição e perda de peso, aumento dos níveis de γ-glutamil transferase, 

diminuição dos níveis de proteína do plasma, e redução do volume de plaquetas e número de 

linfócitos. Em voluntários saudáveis, distúrbios da acomodação visual, e distúrbios no 

equilíbrio oculomotor, foram notificados após a ingestão de grandes doses de kava O consumo 



 

  
151 

 
 

 

crônico (6 meses) de grandes quantidades da infusão do rizoma (5-6 xícaras/dia) tem sido 

relatado como causador de anorexia, diarreia e distúrbios visuais. Um relato de caso de atetose 

envolvendo membros, tronco, pescoço e da musculatura facial, com atetose acentuada da 

língua, foi associado ao consumo crônico de grandes quantidades do rizoma de kava. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

A eficácia de medicamentos e drogas de ação central, tais como álcool, barbitúricos e outros 

psicofármacos pode ser potencializada. Foi relatada a interação medicamentosa entre P. 

methysticum, alprazolam, cimetidina e terazosina. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Cápsulas ou comprimidos contendo a droga vegetal e extratos secos para uso oral  

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 
Oral. Dose diária: droga vegetal ou extratos, equivalente a 60–210 mg de kavapironas ou 100 

mg do extrato padronizado (70% de kavapironas), três vezes ao dia; na concentração de 30%, 

a dose é de 200 mg três vezes ao dia. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

O tempo de uso depende da indicação terapêutica e da evolução do quadro acompanhada pelo 

médico. 

 

SUPERDOSAGEM 

Os sintomas de intoxicação após uso de altas doses de P. methysticum são: ataxia, desequilíbrio, 

distúrbios da fala, fadiga e sonolência, dificuldade de acomodação visual, dilatação das pupilas, 

distúrbios do balanço oculomotor, problemas articulares, perda de apetite e de peso e 

ressecamento da pele acompanhado de coloração amarelada. Adicionalmente, foram descritas 

reações paradoxais com potencialização da ansiedade e ocorrência de lesões hepáticas 

irreversíveis após superdosagem. A utilização de altas doses de P. methysticum foi relacionada 

ao aumento dos níveis de γ-glutamil transferase (GGT). Em caso de superdosagem, suspender 

a medicação imediatamente. Recomenda-se tratamento de suporte sintomático pelas medidas 

habituais de apoio e controle das funções vitais. Na superdosagem aguda, o tratamento deve ser 

instituído com passagem de sonda nasogástrica seguida de esvaziamento e lavagem gástrica. 

Os sintomas de superdosagem melhoram com a interrupção da administração. Se ocorrer 

eritema ou edema em extensas áreas, pode ser necessário o uso de corticoides. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, somente sob prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Lactonas: kavalactonas, também conhecidas como kavapironas. 

 

Toxicológicos 

Com doses 100 vezes maiores do que aquelas testadas clinicamente e recomendadas na 

terapêutica para P. methysticum, observou-se a ocorrência dos seguintes sinais e sintomas: 

ataxia, erupção cutânea, queda de cabelo, icterícia de pele, esclerótica e unhas, vermelhidão nos 

olhos, dificuldade de acomodação visual, problemas de audição, dificuldade de deglutição, até 

problemas respiratórios, perda de apetite e de peso. 
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Psidium guajava L. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Myrtaceae. 

Nomenclatura popular 

Goiabeira. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Ramos novos, com folhas jovens. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Tratamento da diarreia aguda não infecciosa e enterite 

por rotavirus. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Hipersensibilidade ou alergia à droga vegetal. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Não exceder a dose recomendada ou a duração do tratamento. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Alergia aos componentes do fitoterápico. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Cápsulas ou comprimidos contendo a droga vegetal ou extrato seco, e infuso. 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Uso interno 

Oral. Para diarreia: 500 mg da droga vegetal em pó (folha) três ou quatro vezes ao dia. Extrato 

seco 250 a 350 mg de 3 a 4 vezes por dia. 

Tomar uma dose de 150 mL do infuso de duas a três vezes ao dia. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Não exceder a dosagem recomendada ou a duração do tratamento. 

 

SUPERDOSAGEM 

Suspender o uso e manter o paciente sob observação. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, isento de prescrição médica 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Flavonoides, terpenoides (sesquiterpenos e triterpenos) e taninos. 

 

Toxicológicos 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 
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Rhamnus purshiana DC. 
SINÔNIMIA: Frangula purshiana (DC.) A. Gray 

IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Rhamnaceae. 

Nomenclatura popular 

Cáscara-sagrada. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Cascas secas. A casca fresca contém antronas livres e deve ser seca por pelo menos 1 ano ou 

envelhecida artificialmente por calor ou aeração antes da utilização terapêutica. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Indicado para tratamento de curto prazo da constipação intestinal ocasional. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Não deve ser administrado a pacientes com obstrução intestinal e estenose, atonia, doenças 

inflamatórias do cólon (colite ulcerosa, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn), 

apendicite, desidratação grave e depleção de eletrólitos ou constipação intestinal crônica. Tal 

como acontece com outros laxantes estimulantes, a cáscara sagrada é contraindicada em 

pacientes com dores, cólicas, hemorroidas, nefrite ou quaisquer sintomas de distúrbios 

abdominais não diagnosticados, como dor, náuseas ou vômitos. 

Contraindicado para menores de 10 anos, grávidas, lactantes, nos casos de insuficiência 

hepática, renal e cardíaca e pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer 

um dos componentes do fitoterápico. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

A cáscara-sagrada e outros laxantes contendo glicosídeos antraquinônicos não devem ser 

utilizados de forma contínua por mais de 1-2 semanas, devido ao risco de desequilíbrio 

eletrolítico. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Doses únicas de cáscara-sagrada podem resultar em cãimbras, e desconforto do trato 

gastrointestinal, o que pode necessitar de redução da dosagem. A sobredosagem pode conduzir 

à espasmos abdominais, cólicas e dor, bem como a formação de fezes aquosas. 

Abuso de laxantes a longo prazo pode levar a desequilíbrio eletrolítico (hipocalemia e 

hipocalcemia), acidose metabólica, má absorção de nutrientes, perda de peso, albuminúria e 

hematúria. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

O trânsito intestinal acelerado pode resultar na absorção reduzida de fármacos administrados 

oralmente. O desequilíbrio eletrolítico causado pelo uso de cáscara-sagrada, tais como 

hipocalemia (redução do potássio sérico), pode potenciar os efeitos dos glicosídeos 

cardiotônicos (por exemplo, digoxina, digitálicos ou estrofantina). A hipocalemia resultante do 

abuso de laxantes a longo prazo também pode potencializar os efeitos de fármacos 

antiarrítmicos (por exemplo, quinidina), provocando mudanças do ritmo cardíaco por afetar os 

canais de potássio. A hipocalemia causada por fármacos como diuréticos tiazídicos, 

aadrenocorticosteroides ou raiz de alcaçuz pode ser acentuada, e o desequilíbrio eletrolítico 

poderá ser agravado. 
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FORMAS FARMACÊUTICAS 

Cápsulas e comprimidos contendo a droga vegetal, na forma de pó, ou extratos secos. Tintura, 

extrato fluido, outras preparações líquidas e sólidas, devem ser guardadas em recipientes 

resistentes a luz e hermeticamente fechados. 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA 

Oral. Droga vegetal: de 0,3 a 1,0 g em dose única diária. Extrato seco: de 57 a 108 mg em dose 

única diária. Todas as preparações padronizadas para conter 20-30 mg de derivados 

hidroxiantracênicos calculados como cascarosídeo A. Administrar preferencialmente ao deitar, 

ou em duas doses divididas, uma de manhã e uma à noite, ao deitar. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Não deve ultrapassar mais de 2 semanas, devido ao risco de desequilíbrio eletrolítico. 

 

SUPERDOSAGEM 

Os principais sintomas de sobredosagem de laxantes antraquinônicos são cólicas intestinais e 

diarreia severa com consequente perda de fluidos e eletrólitos. O tratamento da superdosagem 

deve ser baseado na reposição de eletrólitos. Os níveis de eletrólitos devem ser monitorados, 

particularmente o de potássio, principalmente em idosos e jovens. 

A ingestão crônica e em altas doses de produtos contendo antranóides poderá desencadear um 

quadro de hepatite tóxica. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Os constituintes são glicosídeos hidroxiantracênicos (6-9%). Desses 80 a 90% de cascarosídeos 

A-D. Glicosídeos antracênicos e antraquinonas. 

 

Toxicológicos 

O uso de laxantes como fator de risco para câncer colorretal (CRC) foi investigado em ensaios 

clínicos. Alguns estudos revelaram risco para CRC associado com o uso de laxantes contendo 

antraquinonas. 
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Senna alexandrina Mill. 
SINONÍMIA:Cassia acutifolia Delile; Cassia alexandrina (Garsault) Thell.;Cassia 

angustifolia Vahl; Cassia senna L.; Senna acutifolia (Delile) Batka; Senna alexandrina 

Garsault; Senna angustifólia (Vahl) Batka 

IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Leguminosae. 

Nomenclatura popular 

Sene, sena. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Folhas e frutos. 
 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Tratamento de constipação intestinal ocasional. 
 

CONTRAINDICAÇÕES 

Contraindicado para menores de 12 anos, grávidas e lactantes e pacientes com histórico de 

hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes do fitoterápico. 

Não deve ser utilizado em casos de constipação intestinal crônica, distúrbios intestinais, tais 

como obstrução e estenose intestinal, atonia, doenças inflamatórias intestinais (doença de 

Crohn, colite ulcerativa, colopatias inflamatórias) e dores abdominais, desidratação severa, 

hemorroidas, apendicite, hipocalemia, doença inflamatória pélvica, período menstrual, cistite, 

insuficiência hepática, renal ou cardíaca. 

Contraindicado para pacientes com náuseas, vômito ou quando algum sintoma agudo ou 

crônico não diagnosticado estiver presente. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o 

médico. 

Sangramento retal ou insuficiência de peristalse, decorrentes do uso prolongado, podem indicar 

condições graves. 

Metabólitos ativos, por exemplo, reinantronas, passam para o leite materno em pequenas 

quantidades. 

Em experiências com animais concluiu-se que a passagem de reinantronas através da placenta 

é baixa. 

Esse fitoterápico não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

O uso da S. alexandrina pode ocasionar desconforto no trato gastrointestinal, com presença de 

espasmos e cólicas abdominais. Nesse caso diminuir a dose. 

As antraquinonas podem alterar a cor da urina para amarela escura ou marrom avermelhada, o 

que desaparece com a suspensão do uso do fitoterápico. 

A pseudomelanosis coli (acúmulo de macrófagos pigmentados no interior da submucosa 

intestinal) pode ocorrer após o uso prolongado, é inofensiva e desaparece com a descontinuação 

do fitoterápico. 

O uso crônico ou superdosagem pode resultar em diarreia, com distúrbios hidroeletrolíticos, 

acidose ou alcalose metabólica, albuminúria, hematúria e principalmente hipocalemia. A 

deficiência de potássio pode conduzir à disfunção cardíaca e neuromuscular, lentidão, inibição 
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do peristaltismo intestinal e má absorção, além de dependência, com possível necessidade de 

aumento da dose, podendo resultar no agravamento da constipação intestinal. 

O uso prolongado também está associado à redução na concentração de globulinas séricas, 

perda de peso e desenvolvimento de caquexia. 

Em pacientes idosos, o uso contínuo de laxantes pode ocasionar exacerbação da fraqueza e 

hipotensão arterial ortostática. 

O uso a longo prazo pode resultar em tetania, hiperaldosteronismo, excreção de 

aspartilglicosamina e nefrite. Além disso, dados conflitantes sugerem que possam ocorrer 

alterações anatômicas do cólon e danos ao sistema nervoso do tecido entérico. 

O uso prolongado e excessivo da S. alexandrina foi associado a casos de “dedo em baqueta de 

tambor”, reversível após a descontinuação do uso da droga. 

Em casos raros, pode levar a nefropatia, e edema. Há relato de hepatite após o abuso crônico 

desse fitoterápico. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

O aumento do peristaltismo intestinal, em virtude da utilização de S. alexandrina, pode reduzir 

a absorção de fármacos administrados oralmente, anticoncepcionais orais. 

A hipocalemia, decorrente da utilização prolongada de S. alexandrina, pode potencializar os 

efeitos dos glicosídeos cardiotônicos (digitálicos, Strophantus spp.) e as arritmias cardíacas ou 

os efeitos antiarrítmicos, quando do uso concomitante de fármacos antiarrítmicos como a 

quinidina. 

O uso simultâneo de S. alexandrina com outros medicamentos ou drogas vegetais que induzem 

à hipocalemia, como diuréticos tiazidas, adrenocorticosteroides ou raiz de alcaçuz, pode 

exacerbar o desequilíbrio eletrolítico, resultando em disfunções cardíacas e neuromusculares.(6) 

Pode haver interação da S. alexandrina com a nifedipina e indometacina e outros anti-

inflamatórios não hormonais. 

A alteração de coloração na urina causada pelas antraquinonas pode influenciar em testes de 

diagnósticos resultando em falso positivo para urobilinogênio e para dosagem de estrógeno pelo 

método de Kober. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Cápsulas e comprimidos contendo a droga vegetal, e extratos padronizados em senosídeos. 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. Uso adulto e infantil acima de 12 anos. Droga vegetal: 1 a 2g de folhas ou frutos, 

diariamente antes de dormir. 150 mg de extrato seco, de uma a três vezes ao dia, equivalente a 

10-30 mg de senosídeos (calculados como senosídeo B), administrada à noite. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Contraindicado por mais de duas semanas sem supervisão médica. 

 

SUPERDOSAGEM 

Os principais sintomas da superdosagem são dores abdominais, espasmos, náusea, cólicas e 

diarreias severas, com consequente perda excessiva de fluidos e eletrólitos. 

Deve-se manter tratamento de suporte, através da ingestão de grandes quantidades de líquidos. 

Os eletrólitos, especialmente o potássio, devem ser monitorados, particularmente em idosos e 

crianças. 
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PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, isento de prescrição médica. 

 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Glicosídeos antracênicos. 

 

Toxicológicos 

O principal sintoma da sobredosagem é a diarreia severa, com consequente perda de fluidos e 

eletrólitos, particularmente o potássio, devem ser monitorados, especialmente em crianças e 

idosos. 
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Serenoa repens (W. Bartram) Small 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Arecaceae. 

Nomenclatura popular 

Saw-palmetto. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Frutos. 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Tratamento sintomático da hiperplasia prostática benigna (HPB). 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Contraindicado para crianças, grávidas, lactantes e pacientes com histórico de 

hipersensibilidade e alergia a qualquer uma das substâncias ativas da espécie vegetal. Esse 

fitoterápico não é indicado para casos avançados de HPB com severa retenção urinária e 

afecções hepáticas. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Não deverá ser utilizado sem primeiro afastar a possibilidade de câncer de próstata. Os pacientes 

devem passar por criteriosa avaliação médica antes de utilizar esse medicamento, a fim de 

excluir a possibilidade de nefrite, infecções do trato urinário e outras desordens nefro 

urológicas. Os seguintes fatores devem ser levados em consideração antes do início do 

tratamento com Serenoa repens: idade > 70 anos, pico de fluxo urinário < 12 mL/s, volume da 

próstata de 30 cm3, volume residual > 50 mL e PSA sanguíneo de 1,4 ng/mL. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Esse fitoterápico pode causar náuseas, dor abdominal, distúrbios gástricos, constipação 

intestinal e diarreia. Em casos raros, hipertensão arterial, diminuição da libido, impotência 

sexual, cefaleia e retenção urinária, síndrome de íris flácida intraoperatória. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Hormônios utilizados na Terapia de Reposição Hormonal (TRH) podem exigir ajuste de dose, 

devido aos efeitos antiandrogênicos e antiestrogênicos desse fitoterápico. Em estudo in vitro 

verificou-se a potencialização da inibição dos antagonistas do 1-alfa-adrenoreceptor, porém a 

relevância clinica desse não foi confirmada. Não utilizar esse medicamento com anticoagulantes 

como warfarina, clopidogrel e ácido acetilsalicílico. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Cápsulas gelatinosas e comprimidos contendo a droga vegetal, ou extratos padronizados (70–

95% ácidos graxos livres e ésteres etílicos correspondentes). 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 
Oral. Dose diária: 1–2 g da droga ou 320 mg (dose única ou 160 mg, duas vezes ao dia) do 

extrato lipidoesterólico padronizado para conter 70–95% ácidos graxos livres e ésteres etílicos 

correspondentes e formas farmacêuticas equivalentes. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre o tempo máximo de 
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utilização. 

O tempo de uso depende da indicação terapêutica e da evolução do quadro acompanhada pelo 

médico. 

 

SUPERDOSAGEM 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre problemas decorrentes de 

superdosagem. Em caso de ingestão de quantidades acima das recomendadas o paciente deve 

ser observado. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, somente sob prescrição medica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Triglicerídeos, ácidos graxos, esteroides, polissacarídeos e flavonoides. 

 

Toxicológicos 

Em estudos clínicos verificou-se que extratos de frutos de S. repens são bem tolerados em 

humanos. 

Alguns efeitos adversos gastrointestinais foram relatados na maioria dos ensaios clínicos, 

porém resultados normais foram observados nos exames de sangue. 
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Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Leguminosae. 

Nomenclatura popular 

Barbatimão. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Cascas. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Cicatrizante. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Contraindicado em situações em que há necessidade da exsudação por meio de drenos ou de 

forma espontânea. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

As formas farmacêuticas de uso externo não deverão ser aplicadas em úlceras ou ferimentos 

que necessitem de alta vascularização. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Poderá ocorrer reação alérgica em pessoas com histórico de alergias a outras espécies vegetais. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Devido à presença de taninos como componente desse fitoterápico, evitar o uso concomitante 

com sais de prata, bases proteicas e princípios ativos vasodilatadores. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Uso externo 

Creme: contendo 10% de extrato glicólico de S. adstringens. 

Pomadas: contendo 5% do extrato glicólico de S. adstringens ou pomada contendo 3% de 

extrato seco. 

** As preparações devem conter 30 mg de fenóis totais e 27 mg de taninos totais. 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Uso externo 

Aplicar até três vezes ao dia na área afetada, após a higienização. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

O tempo de uso depende da indicação terapêutica e da evolução do quadro acompanhada pelo 

médico. 

 

SUPERDOSAGEM 

Em caso de administração de quantidades acima das recomendadas, suspender o uso e manter 

o paciente em observação. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, isento de prescrição médica. 
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PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Taninos, proantocianidinas, ácidos fenólicos e flavonoides. 

 

Toxicológicos 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada. 
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Trifolium pratense L. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Leguminosae. 

Nomenclatura popular 

Trevo-vermelho. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Inflorescências secas. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Alívio dos sintomas da menopausa (principalmente fogachos), mastalgia e síndrome pré-

menstrual. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Produtos a base da inflorescência de Trifolium pratense são contraindicados em casos de 

hipersensibilidade ou alergia a droga vegetal ou a espécie in natura. Está também 

contraindicado durante a gravidez, na amamentação e para crianças menores de 

12 anos, e em casos de doenças hormonais associadas, ao efeito potencial dos hormônios. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Deverão ser observadas as condições que podem ser agravadas pelo aumento do nível de 

estrogênio, como a endometriose ou miomas uterinos. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

A ingestão de grandes quantidades de T. pratense em alimentos por animais tem sido associada 

a um número de efeitos adversos em ovelhas na Austrália. 

A “doença do trevo” caracterizada por sintomas de infertilidade, lactação anormal, distocia e 

prolapso uterino, foram hipoteticamente atribuídos aos efeitos estrogênicos de isoflavonas. Em 

nenhum dos ensaios clínicos controlados observou-se efeitos adversos com doses de até 0,160 

g de isoflavonas por dia. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Alguns estudos possibilitam imaginar que as isoflavonas específicas podem aumentar a 

capacidade do tamoxifeno de inibir o crescimento de células de câncer de mama estrogênico-

receptor positivo. 

Em modelos de roedores, a genisteína tem inibido a eficácia do tamoxifeno sobre o crescimento 

de células de câncer de mama hormônio-receptor positivo em ratas ovariectomizadas, enquanto 

que em outros estudos verificaram que isoflavonas específicas podem produzir efeito aditivo e 

sinérgico na prevenção do desenvolvimento de tumores induzidos quimicamente e o 

crescimento de tumores existentes. Portanto, o uso da droga bruta ou suas preparações não é 

recomendado em pacientes que estão sendo tratadas com tamoxifeno e outros medicamentos 

anti-estrogênicos. 

As isoflavonas presentes nos extratos de T. pratense são inibidoras das enzimas hepáticas CYP 

1A1, CYP 1B1 e CYP 2CP o que pode levar ao aumento dos níveis séricos de alguns 

fármacos.(21) Podem interagir potencialmente com anticoagulantes (heparina e varfarina) e 

antiagregantes plaquetários (aspirina, clopidogrel e ticlopidina), por isso recomenda-se cautela 

na utilização de T. pratense em pacientes susceptíveis a sangramentos ou com distúrbios de 

coagulação. 



 

  
163 

 
 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Cápsulas e comprimidos contendo extrato bruto padronizado (0,5% de isoflavonas). Extrato 

bruto padronizado não menos que 0,5% de isoflavonas (daidzeína, genisteína, formononetina e 

biochanina A). 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. Extrato bruto: 240-480 mg correspondendo a 40-80 mg/dia de isoflavonas. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Extrato padronizado de T. pratense pode ser utilizado com segurança em administração diária 

por 12 meses. 

 

SUPERDOSAGEM 

Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre problemas decorrentes de 

superdosagem. Em caso de ingestão de quantidades acima das recomendadas o paciente deve 

ser observado 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, somente sob prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Isoflavonas (biochanina A, daidzeína, formononetina e genisteína). 

 

Toxicológicos 

Nos ensaios clínicos controlados não foram observados efeitos tóxico-colaterais com o emprego 

de doses até 160 mg de isoflavonas por dia. Ressalta-se que Trifolium pratense não contém 

cumarinas, portanto, os relatos em relação à coagulação sanguínea não estão relacionados a essa 

espécie vegetal. 
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Uncaria tomentosa (Willd. DC.) 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Rubiaceae. 

Nomenclatura popular 

Unha-de-gato, espera-aí, junpindá. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Cascas. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Anti-inflamatório. 

CONTRAINDICAÇÕES 

 

Contraindicado para grávidas e lactantes. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Pacientes que serão submetidos a transplantes, devido ao seu efeito imunoestimulante, não 

devem fazer o uso desse fitoterápico. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Potencializa a ação de anticoagulantes, aumentando o risco de hemorragias. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Administrar em associação com medicamentos e drogas vegetais, como varfarina, estrógenos, 

teofilina e gengibre, metabolizados pela via do citocromo P-450, apenas com acompanhamento 

médico. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 

Cápsulas e comprimidos contendo extrato seco. Decocto. Extrato fluido. 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. Extrato fluido: de 2,5 a 5 mL, 1 a 2 vezes ao dia. 

Comprimido contendo 350 mg de extrato seco, duas vezes ao dia. 

Cápsula (droga vegetal): 300–500 mg, 1 cápsula, 2 a 3 vezes ao dia. 

Extrato seco (aquoso): 20–35 mg/kg, 1 vez por dia. 

Decocto: 500 mg para 150 mL de água. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Utilizar por, no máximo, oito semanas. 

 

SUPERDOSAGEM 

Em caso de administração acima das doses recomendadas, suspender o uso e manter o paciente 

em observação. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Flavonoides, alcaloides indólicos, triterpenos e saponinas. 
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Toxicológicos 

O extrato aquoso das cascas de U. tomentosa, foi administrado em voluntários na dose de 0,350 

g/kg pelo período de seis semanas consecutivas, sendo que não houve alterações hematológicas, 

peso corporal, diarreia, constipação, náuseas, cefaleia, 

edema e dor, sendo observados apenas aumento de glóbulos brancos. 

No estudo utilizou-se o extrato aquoso de U. tomentosa na dose de 0,350 g/kg (2 vezes/dia), 

administrado em humanos durante dois meses. Foi observada melhora da imunidade dos 

pacientes (elevação de linfócitos e neutrófilos). Durante o experimento não houve sinais 

clínicos e laboratoriais de toxicidade. 
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Valeriana officinalis L. 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Caprifoliaceae. 

Nomenclatura popular 

Valeriana. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Raízes. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Usado como sedativo moderado, hipnótico e no tratamento de distúrbios do sono associados à 

ansiedade. 
 

CONTRAINDICAÇÕES 

Contraindicado para menores de 12 anos, grávidas, lactantes e pacientes com histórico de 

hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes do fitoterápico. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Esse fitoterápico pode causar sonolência, não sendo, portanto, recomendável a sua 

administração antes de dirigir, operar máquinas ou realizar qualquer atividade de risco que 

necessite atenção. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Os efeitos adversos relatados pelos voluntários participantes dos ensaios clínicos e tratados com 

os diferentes extratos secos padronizados de V. officinalis foram raros, leves e similares àqueles 

apresentados pelos grupos tratados com o placebo. Tais efeitos adversos incluem tontura, 

desconforto gastrointestinal, alergias de contato, cefaleia e midríase. 

Com o uso em longo prazo, os seguintes sintomas podem ocorrer: cefaleia, cansaço, insônia, 

midríase e desordens cardíacas. O uso de altas doses de V. officinalis por muitos anos aumentou 

a possibilidade de ocorrência de síndrome de abstinência com a retirada abrupta do fitoterápico.  

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Esse fitoterápico pode potencializar o efeito de outros depressores do SNC. Em estudos em 

animais verificou-se que V. officinalis possui efeito aditivo quando utilizada em combinação 

com barbitúricos, anestésicos ou benzodiazepínicos e outros fármacos depressores do SNC. O 

extrato aquoso aumentou o tempo de sono com o tiopental (via oral em camundongo) e o extrato 

etanólico prolongou a anestesia promovida por tiopental (em camundongo) devido a sua 

afinidade aos receptores barbitúricos, e o extrato de V. officinalis e valepotriatos com receptores 

GABA e benzodiazepínicos (in vitro) e à diminuição dos efeitos causados pela retirada do 

diazepam por uma dose suficientemente grande de valepotriatos (em ratos), extratos de V. 

officinalis contendo valepotriatos, podendo auxiliar na síndrome de abstinência pela retirada do 

uso do diazepam. Evitar o uso de V. officinalis com a ingestão de bebidas alcoólicas pela 

possível exacerbação dos efeitos sedativos. 

Interações clínicas relevantes com drogas metabolizadas por CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 1A2 

ou CYP 2E1 não foram observadas. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 
Cápsulas ou comprimidos contendo a droga vegetal (raízes secas) ou extratos (hidroetanólico 
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40-70% (v/v); extratos aquosos) e tintura. Armazenar em frascos hermeticamente fechados, ao 

abrigo da luz e em local sob controle de temperatura. 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. Pode ser utilizado para maiores de 12 anos, adultos e idosos. 

Se for prescrito o extrato hidroetanólico acima descrito: o equivalente a duas a três gramas. 

Droga vegetal: de 0,3 a 1 g da droga vegetal para usar o pó em cápsula. 

Como droga vegetal para preparação do decocto: 1 a 3 g. 

Extrato aquoso: 1 a 3 g. 

Tinturas (1:5, etanol 70%) 1 a 3 mL. 

Alcoolatura: de 2 a 5 mL. 

Extrato seco: de 45 a 125 mg de dose diária. 

Posologia - como sedativo leve: 1 a 3 vezes ao dia. 

Para distúrbios do sono: dose única antes de dormir mais uma dose no início da noite caso seja 

necessário. 

Dose máxima diária: 4 vezes ao dia. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Para alcançar um efeito ótimo de tratamento, o uso continuado é recomendado durante 2-4 

semanas, não sendo indicado o tratamento agudo. Se os sintomas persistirem ou se agravar após 

2 semanas de uso contínuo, o médico deve ser consultado. 

 

SUPERDOSAGEM 

Em casos de superdosagem (doses de raiz superiores a 20 g) podem ocorrer sintomas adversos 

leves como fadiga, câimbras abdominais, tensionamento do tórax, tontura, tremores e midríase 

que desapareceram no período de 24 horas após descontinuação do uso.  Altas doses de V. 

officinalis podem causar bradicardias, arritmias e redução do peristaltismo intestinal.  

 

PRESCRIÇÃO  
Fitoterápico, somente sob prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Monoterpenos, sesquiterpenos, epóxi-iridóides e valepotriatos. 

 

Toxicológicos 

Vários estudos com extratos de valeriana foram realizados para avaliar a possível influência 

sobre a vigília. De acordo com esses estudos, altas doses do extrato da raiz de valeriana podem 

causar sedação leve depois das primeiras horas da administração, mas, diferentemente dos 

benzodiazepínicos, não reduz a vigília no dia seguinte. 

Não foram encontrados dados descritos na literatura de resultados hematológicos ou 

bioquímicos. 
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Zingiber officinale Roscoe 
IDENTIFICAÇÃO 

Família 

Zingiberaceae. 

Nomenclatura popular 

Gengibre. 

Parte utilizada/órgão vegetal 

Rizomas. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Antiemético, antidispéptico, e nos casos de cinetose. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Contraindicado para pessoas com cálculos biliares, irritação gástrica e hipertensão arterial. Não 

é indicado para crianças. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

Os pacientes que tomam medicamentos anticoagulantes ou que apresentam distúrbios da 

coagulação sanguínea devem consultar seu médico antes de se auto-medicar com gengibre. 

Pacientes com cálculos biliares devem consultar seu médico antes de usar preparações de 

gengibre. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

Dermatite de contato tem sido relatada em pacientes sensíveis. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

O gengibre pode afetar o tempo de sangramento e parâmetros imunológicos, devido a sua 

capacidade de inibir a tromboxano-sintetase e por atuar como agonista da prostaciclina. No 

entanto, um estudo randomizado, duplo-cego sobre os efeitos de gengibre seco (2 g/dia, 

oralmente durante 14 dias) na função plaquetária não mostrou diferenças nos tempos de 

sangramento em pacientes que receberam gengibre ou placebo. 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS 
Cápsulas ou comprimidos contendo extrato seco, droga vegetal (rizomas), extrato fluido, e 

tintura. Gengibre em pó deve ser armazenado em recipientes hermeticamente fechados (não de 

plástico), ao abrigo da umidade e da luz, em local seco e fresco. 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA (DOSE E INTERVALO) 

Oral. Infuso: acima de 12 anos: de 0,5 a 1 g em 150mL de água, 5 minutos após o preparo, 

tomar de duas a quatro vezes ao dia. 

Tintura: tomar 2,5 mL da tintura diluída em 75mL de água, uma a três vezes ao dia ou 1,5 a 3,0 

mL diariamente. 

Em casos de cinetose em adultos e crianças com mais de 6 anos: 0,5 g, 2 a 4 vezes ao dia. 

Dispepsia: 2 a 4 g da droga vegetal ou extrato seco. 

 

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 

Pacientes que usaram gengibre por um período de 3 meses a 2,5 anos não apresentaram efeitos 

adversos. 
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SUPERDOSAGEM 

Altas doses (12-14 g) de gengibre podem aumentar os efeitos hipotrombinêmicos da terapia 

anticoagulante. 

 

PRESCRIÇÃO 

Fitoterápico, isento de prescrição médica. 

 

PRINCIPAIS CLASSES QUÍMICAS 

Óleo essencial (zingibereno, β-bisabolol, β-sesquifelandreno), shogaol, e gingerol; zingeronas 

e diterpenoides de núcleo labdano. 

 

Toxicológicos 
Nenhum efeito teratogênico foi observado em bebês cujas mães usaram Z. officinale para o 

alivio da hiperêmese gravídica. 

Em estudo clínico duplo-cego, randomizado, foi evidenciada a ação efetiva do gengibre (250 

mg por via oral, 4 vezes ao dia) no tratamento de vômito pernicioso na gravidez. Efeitos 

teratogênicos não foram observados em crianças nascidas durante esse estudo, e todos os recém-

nascidos apresentaram APGAR de 9 ou 10 após 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


