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Maria da Graça Campos coordena o novo Observatório 

 Centro de investigação de Coimbra quer substituir conhecimento popular por informação 

científica, para modificar comportamentos e evitar danos para a saúde.  

 

O Observatório de Interações Planta-Medicamento acaba de ser criado pela Universidade de 

Coimbra (UC). É o primeiro centro mundial dedicado ao estudo e recolha de informações sobre 

as interações entre plantas e medicamentos. 

 

"Já são do senso comum os cuidados a ter com a interação de medicamentos com o álcool, por 

exemplo, mas o mesmo não se verifica com os denominados produtos naturais, incluindo 

plantas medicinais que também podem estar sob a forma de chás ou contidas em cremes", 

explica Maria da Graça Campos, coordenadora do novo Observatório e investigadora do 

Centro de Estudos Farmacêuticos da UC. 

 

Um dos projetos já agendados é o estudo da varfarina, um fármaco do grupo dos 

anticoagulantes usado na prevenção das tromboses e também como veneno para roedores 

por causar hemorragias. A varfarina não deve ser utilizada em simultâneo com o consumo de 

alho, cebola ou soja, entre outros produtos naturais. Também serão objeto de estudo alguns 

suplementos vitamínicos e produtos para emagrecer. 

 

 

Linha Verde 

Vai ser criada uma Linha Verde para que qualquer pessoa possa reportar eventuais efeitos de 

interações. O Observatório conta com cerca de 20 investigadores, oriundos de áreas como 

Farmácia, Medicina, Medicina Legal e Direito. 

 

Numa primeira fase, a actividade estará centrada na realidade portuguesa, mas prevê-se o seu 

alargamento a outros países. Um objetivo é contribuir para a criação de uma estratégia 

nacional e internacional que permita uma avaliação de risco das interações Planta-

Medicamento. 

http://ww1.rtp.pt/icmblogs/rtp/comciencia/?k=Interacoes-entre-plantas-e-medicamentos.rtp&post=32356
http://ww1.rtp.pt/icmblogs/rtp/comciencia/?k=Interacoes-entre-plantas-e-medicamentos.rtp&post=32356


 

A informação recolhida e o conhecimento produzido irão constituir "uma espécie de atlas", de 

acordo com Maria da Graça Campos. Esse atlas será divulgado para a sociedade, "tanto para os 

profissionais de saúde como para a população em geral". 
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