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Camomila, hipericão, aloé 
vera, ginseng ou ginkgo, são al-
guns dos produtos naturais de 
venda livre que podem causar 
efeitos adversos no ser huma-
no se combinados com a toma 
de medicamentos. O aviso 
parte do Observatório de Inte-
racções Planta-Medicamento, 
criado no seio da Faculdade 
de Farmácia da UC e dirigido 

por Maria da Graça Campos, 
que tem vindo a analisar estas 
relações e tem chegado a algu-
mas conclusões surpreenden-
tes. Se é certo que um chá de 
camomila pode ser “remédio 
santo” para algumas maleitas, 
quando ingerido por doen-
tes medicados com varfarina 
pode ter consequências dra-
máticas. A varfarina é um an-

ticoagulante usado na preven-
ção de tromboses e há registo 
de casos de interacção com a 
camomila. Dados do Observa-
tório documentam o caso de 
uma mulher de 70 anos que, 
após tomar chá de camomila 
e utilizar uma loção corporal 
à base de extractos da mesma 
planta, deu entrada no hospi-
tal com hemorragias internas.

Este é apenas um dos casos 
em que o “casamento” entre 
plantas e fármacos tem conse-
quências desastrosas. O hipe-
ricão ou erva de S. João, por 
exemplo, pode comprometer o 
efeito dos contraceptivos orais 
(pílula anticoncepcional), 
tendo sido registado o caso 

de uma mulher que engravi-
dou alguns meses depois de 
iniciar a ingestão regular des-
ta planta. O hipericão pode, 
ainda, interferir nos tratamen-
tos da angina de peito (nifedi-
pina) e de arritmias (amioda-
rona) e insuficiência cardíaca 
(digoxina). Outros produtos 
naturais que podem interferir 
na acção terapêutica da digo-
xina são o farelo de trigo e o 
pirliteiro. Também o ginkgo, 
disponível em qualquer loja 
de produtos naturais, acarreta 
alguns riscos quando associa-
do a determinadas substân-
cias: se combinado com o áci-
do acetilsalicílico (aspirina) ou 
com o ibuprofeno (presente 
em vários anti-inflamatórios) 
pode aumentar o risco de he-
morragia.

Maria da Graça Campos 
considera que os casos mais 
graves dizem respeito a doen-
tes oncológicos, que pela fra-
gilidade emocional e deses-
pero muitas vezes associados 
a estas patologias acreditam 
mais facilmente em “curas 
milagrosas” anunciadas por 
alguns produtos bioactivos. 
No entanto, a investigadora 
garante que não só não há 
qualquer tipo de remissão no 
processo tumoral, como po-
dem ser comprometidos os 
tratamentos de que o doente 
está a ser alvo. “Essas substân-
cias, muitas vezes vendidas a 
preços exorbitantes, podem ser 
tão ou mais tóxicas do que a 
quimioterapia”. Em caso de 
dúvida quando a possíveis 
interacções entre o tratamen-
to que está a fazer e produtos 
naturais que pretende ou tem 
por hábito ingerir, não hesite 
em informar-se com o seu 
médico, ou pedir esclareci-
mentos junto do Observató-
rio de Interacções Planta-Me-
dicamento da Universidade 
de Coimbra (telefone número 
239 488 400).

Toma de produtos naturais conjugada 
com medicamentos pode ser perigosa

Coordenadora do Observatório de Interacções Planta-Medicamento alerta

Há alguns produtos naturais que, se tomados 
conjuntamente com fármacos prescritos pelo 

médico, podem comprometer o tratamento ou 
até pôr em risco a vida dos doentes. O alerta é 

deixado pela Coordenadora do Observatório de 
Interacções Planta-Medicamento, da Faculdade de 

Farmácia da Universidade de Coimbra (UC).

Nem sempre o que é apelidado de produto natural é bom ou inofensivo para o ser humano. É essa a men-
sagem que o Observatório de Interacções Planta-Medicamento quer deixar aos portugueses, em especial 
aos que são “clientes habituais” deste tipo de substâncias. O objectivo é sensibilizar a população para 
alguns riscos associados à ingestão de determinados produtos, como chás e suplementos alimentares, 
sobretudo se associados a medicamentos. Comprar indiscriminadamente estes produtos só porque são 
apelidados de “naturais” é a tendência que o Observatório quer contrariar. “O público não sabe que, na 
maior parte das vezes, a eficácia destes produtos não foi provada e que o controlo de qualidade é nulo”. 
Por isso e porque a venda destas substâncias tem vindo a aumentar consideravelmente, sobretudo desde 
a “massificação” do acesso à Internet, o Observatório lançou uma campanha de sensibilização nos média 
que se prolongará até meados de Junho.

Observatório lança campanha


