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Introdução
A popularidade da medicina alterna3va, nomeadamente a
ﬁtoterapia, suplementos dieté3cos, ervas, plantas
medicinais e até vitaminas, está a crescer e a sua u3lização
é bastante apela3va para os doentes oncológicos. Contudo,
diversos estudos revelam que existe um potencial risco de
interação planta-medicamento e que as terapêu3cas
convencional e alterna3va concomitantes podem
inﬂuenciar nega3vamente a resposta ao tratamento
oncológico.

Resultados
Aproximadamente 20% dos doentes em
tratamento no Hospital da Luz referem recorrer a
terapêu3cas alterna3vas.

Foram iden3ﬁcadas 7 potenciais interações com
citotóxicos, com possível interferência na
metabolização hepá3ca dos fármacos, conduzindo
a um aumento da concentração plasmá3ca e
potenciação da sua toxicidade.

Objetivo
Monitorização de potenciais reações secundárias causadas
pela u3lização de produtos naturais em doentes com
regimes terapêu3cos com an3neoplásicos.

Método
No âmbito da assistência ao doente oncológico, o serviço
farmacêu3co desenvolveu um modelo de consulta
farmacêu3ca, que faz a gestão integrada e segura do perﬁl
farmacoterapêu3co de doentes selecionados.

Planta

Citotóxico

Interação

Hipericão
Chá de camomila

Topotecano
Cabazitaxel

Indução CYP3A4
Inibição CYP3A4

Aloé
Chá de Salva
Pau d’Arco
Chá de Erva Príncipe

Paclitaxel/Irinotecano
Irinotecano
Etoposido
Irinotecano

Inibição CYP3A4
Inibição CYP3A4
Hepatotoxicidade
Inibição CYP2B1

Chá de limonete

Irinotecano

Inibição CYP2C9

Chá de cidreira

Ciclofosfamida

Inibição CYP2C9

Tabela I: Registo de interações fármaco-planta, no âmbito da consulta farmacêu3ca

Discussão
Em 2 doentes, a u3lização deste 3po de
produtos naturais, poderá ter interferido na
resposta à quimioterapia. Num doente com
neoplasia do cólon a fazer o esquema FOLFIRI e
a tomar Aloé, a toxicidade observada ao
irinotecano poderá ter sido desencadeada pela
planta que ao inibir o CYP3A4, inibe a
metabolização do citotóxico. No segundo
doente com o mesmo esquema terapêu3co,
poderá ter sido o chá de Salva, a aumentar a
concentração plasmá3ca do irinotecano e
consequentemente a sua toxicidade. Estes 2
doentes só foram referenciados para a consulta
farmacêu3ca após manifestação dos efeitos
adversos.

Após aconselhamento farmacêu3co, todos os doentes
suspenderam a u3lização da ﬁtoterapia.
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É cada vez mais frequente o recurso dos doentes
oncológicos à medicina alterna3va.
Apesar dos produtos e das preparações à base de plantas
serem comercializadas como produtos naturais, e da sua
u3lização ser vista como segura, muitos podem estar
associados a efeitos adversos, que variam entre problemas
gastrointes3nais e reações alérgicas, até situações de
toxicidade renal e hepá3ca, complicações hematológicas,
cardiovasculares, neurológicas, efeitos carcinogénicos e
morte.

Conclusão
A grande maioria dos produtos à base de plantas
comercializados em Portugal, não sendo medicamentos, não
está sujeita a qualquer controlo por parte das autoridades
competentes na área da saúde, com potenciais problemas
de qualidade, efeitos adversos e interações. Tudo isto,
associado ao incorreto aconselhamento, cons3tui um risco
para a saúde pública, em par3cular para o doente
oncológico.
O diálogo com o doente é fundamental para uma
dismis3ﬁcação do "poder de cura" destes agentes naturais. E
quando existe constrangimento em abordar o tema com o
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de
seguimento farmacoterapêu3co permanente.
A oncologia é uma área clínica que beneﬁcia claramente do
desenvolvimento de um plano de cuidados farmacêu3cos
desde o primeiro ciclo de quimioterapia, melhorando a
segurança e os resultados terapêu3cos e consequentemente
a qualidade de vida do doente oncológico.

