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Resumo: Os medicamentos fitoterápicos são obtidos através de plantas medicinais e vem 

sendo largamente utilizados por pessoas que possuem doenças crônicas, principalmente 

adultos e idosos, os quais geralmente os associam com medicamentos alopáticos. Quando são 

associados a esses medicamentos, podem causar interações medicamentosas, entre elas, a 

eficácia e segurança do medicamento, como também, agravar ou criar novos sintomas ao 

paciente. Nesta revisão foram destacados os fitoterápicos Ginkgo biloba, Panax ginseng e 

Hypericum perforatum, os quais são de comum uso e extensa interação medicamentosa, 

quando associados a outras medicações. O Ginkgo biloba é usado para vertigem e zumbido e 

pode interferir com anticoagulantes, anti-depressivos, anti-convulsivantes, diuréticos entre 

outros. O Panax ginseng pode interagir com medicamentos anti-hipertensivos, 

hipoglicemiantes orais, anti-depressivos, antiiflamatórios não-esteroidas e outras classes. Já 

o Hypericum perforatum, quando utilizado com anti-convulsivantes, anti-depressivos, anti-

coagulantes e alguns outros medicamentos, pode fazer com que ocorra interação 

medicamentosa. Por isso, é importante a orientação por parte de médicos e farmacêuticos a 

pacientes sobre o uso correto de medicamentos fitoterápicos, bem como os problemas que o 

mesmo pode causar quando associado a outros medicamentos.     
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Abstract: Herbal medicines are extracted from medicinal plants and have been widely used 

by those ones who have chronic diseases, mainly adults and elderly people, who, usually 

associate them with allopathic medicines. When they are associated with these medicines, 

they can cause medical interactions, among them, medicine efficacy and safety, also, worsen 

or create new symptoms to patient. In this study, herbal medicines were emphasized: Ginkgo 

biloba, Panax ginseng and Hypericum perforatum, which  commonly used and wide medical 

interaction when associated with other medicines. Ginkgo biloba is used for vertigo and 

buzzing and can interfere with anticoagulants, antidepressants, anticonvulsants, diuretics and 

others. Panax ginseng can interact with anti-hypertensives, oral hypoglycemic agents, 

antidepressants, non-esteroidas anti-inflammatory and other classes. Hypericum perforatum, 

when used with anticonvulsants, anti-depressants, anti-coagulant and certain other drugs can 

cause medical interaction. That is why, orientation from doctors and pharmacists about right 

use of herbal medicines is important, as well as problems which they can cause when 

associated with other medicines. 
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INTRODUÇÃO 

 

Medicamentos fitoterápicos são obtidos através da matéria-prima de plantas medicinais, 

sendo caracterizado pela sua eficácia na amenização de sintomas ou cura de doenças 

(TEIXEIRA; SANTOS, 2011). A utilização dessas plantas medicinais é considerada uma 

prática gerenarilizada, com resultado de acúmulo secular de conhecimento sobre a ação dos 

vegetais por diversos grupos étnicos. Esses medicamentos fitoterápicos são utilizados 

predominantemente por pessoas adultas e idosas, que utilizam outros medicamentos como 

tratamento principal de doenças crônicas e acreditam que a fitoterapia vêm a ser uma 

alternativa terapêutica livre de efeitos adversos ou incapaz de causar interações 

medicamentosas (ALEXANDRE et al., 2007). 

De acordo com Devienne et al. (2004) o uso de medicamentos de origem vegetal ocorre 

pelo fato desses produtos apresentarem terapias de menor custo, ao compararmos com as 

oferecidas pela indústria farmacêutica. Cerca de 30% dos medicamentos utilizados hoje em 

dia são originados, direta ou indiretamente, de plantas. 

Os fitoterápicos são formados por misturas complexas de vários compostos químicos, os 

quais podem ser responsáveis por diversas ações, como efeitos sinérgicos ou antagônicos com 

outros medicamentos. Considera-se também que vários fitoterápicos possuem seus efeitos 

adversos desconhecidos, cabendo assim,  estudos para análise de interações medicamentosas 

com outros medicamentos (TEIXEIRA; SANTOS, 2011). De acordo com Alexandre et al. 

(2007), interações entre componentes químicos presente em plantas medicinais e fármacos e 

nos medicamentos fitoterápicos podem causar alterações nas concentrações plasmáticas dos 

fármacos, mudando assim, seus perfis de eficácia ou segurança, afetando os processos de 

distribuição, absorção, metabolismo e excreção, resultando na redução ou ampliação do efeito 

esperado. 

No Brasil, tem aumentado mais a cada dia o consumo de fitoterápicos, devido a 

divulgação de dados imprecisos de trabalhos científicos, os quais demonstram algum efeito 

preventivo ou terapêutico dessas plantas medicinais. Essas informações, em conjunto com a 

medicina popular, geram uma tendência na população de interpretar que formulações 

medicamentosas com plantas medicinais não são prejudiciais à saúde e nem tóxicas, só por 

serem provenientes de plantas. Devido a isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), órgão do Ministério da Saúde responsável por fiscalização e regulamentação de 

medicamentos, tem tomado medidas sérias e importantes na comercialização de 

medicamentos fitoterápicos, como por exemplo, a padronização das informações que devem 

estar contidas na bula desses medicamentos. Mas esse órgão não fiscaliza o consumo de 

plantas medicinais e a venda de fitoterápicos sem prescrição médica, facilitando assim, que o 

mercado paralelo comercialize livremente plantas medicinais (FUKUMASU et al, 2008). 

De acordo com o exposto, o objetivo desse artigo é realizar uma pesquisa bibliográfica 

sobre as principais interações medicamentosas entre medicamentos alopáticos e 

medicamentos fitoterápicos elaborados à base de Ginko biloba, Panax Ginseng e Hypericum 

perforatum. 

 

1. FITOTERÁPICO 

 

Uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade é a utilização de 

plantas como fins medicinais, para tratamento, prevenção e cura de doenças. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), no início da década de 1990, foi divulgado que 65 a 

80% da população dos países em desenvolvimento dependiam de plantas medicinais para o 

cuidado básico de saúde (VEIGA JUNIOR; PINTO, 2005). 



As plantas medicinais dispertavam interesse no ser humano desde a origem da história. 

Os egípcios, por exemplo, por volta de 1.600 a.C. (antes de Cristo), apresentaram estudos de 

aproximadamente oitocentas plantas com finalidade medicinal (ELDIN; DUNFORD, 2001). 

Uma prática comum na terapêutica é o uso de produtos medicinais a base de plantas, 

desde tempos remotos. Com o desenvolvimento de medicamentos sintéticos, o mercado 

fitoterápico decaiu no pós-guerra, mas vem apresentando um crescimento marcante nas 

últimas décadas, utilizado como um tratamento alternativo aos medicamentos da medicina 

convencional (CARVALHO et al., 2007).  

Conforme Ferro (2006), ao passar dos tempos o conhecimento das plantas tem evoluído. 

De início, as descobertas das plantas com poderes curativos eram realizadas por intuição ou 

observando animais que utilizavam as ervas para a cura de suas enfermidades. Hoje em dia, a 

fitoterapia é utilizada e conhecida mundialmente, onde seu uso é cada vez mais utilizado por 

médicos e pessoas com algum distúrbio em sua saúde. 

De acordo com o Decreto n° 5.813 de 22 de junho de 2006, o Brasil é considerado o país 

com maior biodiversidade do mundo, contando com um número estimado de mais de 20% do 

total de espécies de plantas medicinais do planeta, possuindo a mais diversa flora, número 

superior a 55 mil espécies reconhecidas, correspondendo a 22% do total mundial (BRASIL, 

2006). Para Rodrigues (2006), uma longa aceitação de uso de plantas medicinais e 

reconhecimento tradicional associado acompanha essa rica biodiversidade. 

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n°.48 de 16 de março de 

2004, o fitoterápico é definido como um medicamento que utiliza somente matéria-prima de 

origem vegetal, possuindo reprodutibilidade e constância de qualidade. Sua eficácia e 

segurança são autenticadas através de levantamentos etnofarmacológicos de utilização, 

documentações tecnocientíficas em ensaios clínicos da fase 3 ou em publicações. 

Medicamentos que possuem em sua composição substâncias ativas isoladas, de qualquer 

origem e associações destas com extratos vegetais são excluídos da classe de medicamentos 

fitoterápicos (BRASIL, 2004). 

Esses medicamentos fitoterápicos, de acordo com Carvalho et al. (2008), possuem um 

destaque no mercado mundial significativo, sendo um setor que movimenta por volta de US$ 

21,7 bilhões anualmente. 

Entretanto, o uso de fitoterapia pode vir a causar toxicidade, quando utilizados de 

maneira inadequada. Isso ocorre, principalmente, quando pacientes se medicam sem 

orientação médica. Adulterações por materiais tóxicos não vegetais, como metal pesado ou 

troca de espécie botânica também pode causar toxicidade. Pode ocorrer também por plantas 

com toxicidade comprovada por interação entre drogas e o fitoterápico. Quando todos 

cuidados são tomados, a fitoterapia pode ter resultados terapêuticos bastante satisfatório 

(ELDIN; DUNFORD, 2001). 

Apesar do Brasil possuir 10% de toda flora mundial e ter descoberto produtos como 

pilocarpina e curare, estima-se que menos de 1% das espécies que aqui residem foram 

estudadas e analisadas em base farmacológica e química. O grande problema da utilização 

dessas plantas medicinais para fins terapêuticos no Brasil começa pelo descaso de 

autoridades, os quais não incentivam a pesquisa. Ocorre muito a biopirataria de países 

estrangeiros, os quais levam plantas, estudam-nas, identificam seus princípios ativos, criam 

assim, patentes e posteriormente vendem-nas a preços abusivos, além da devastação 

predatória e sem controle do país, realizadas por alguns grupos econômicos (FERRO, 2006). 

Conforme Pereira e Bertoni (2006), para que esse desenvolvimento aconteça, é necessário 

focar uma exploração racional da biodiversidade e ter os investimentos com intuito de 

progresso da saúde para a população e não de acumular riquezas efêmeras.  

 

 



2. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA 

 

O termo interação medicamentosa tem relação com a interferência de um fármaco na 

ação de outro, ou de um nutriente ou alimento na ação de medicamentos. Existem interações 

medicamentosas benéficas, ou seja, que seu objetivo é tratar doenças concomitantes, 

reduzindo assim, os efeitos adversos, prolongando a duração do efeito, impedindo ou 

retardando o surgimento de resistências bacterianas aumentando, assim, a adesão ao 

tratamento bem como sua eficácia e permitindo a redução da dose; e interações 

medicamentosas maléficas, que são as indesejáveis, as quais determinam redução do efeito ou 

resultado contrário ao esperado, aumentando, dessa forma,  a incidência na gama de efeitos 

adversos e no custo da terapia. Essas interações indesejáveis são difíceis de serem detectadas 

e podem ser responsáveis pelo fracasso da terapia ou progressão da doença. Fatores genéticos 

como idade, função renal e hepática, condição geral da saúde, consumo de álcool, dieta, 

tabagismo e fatores ambientas podem influenciar a suscetibilidade para interações 

medicamentosas (CORDEIRO et al., 2005). 

Para Fukumasu et al. (2008), interação medicamentosa pode ser definida como sendo a 

resposta farmacológica ou clínica da co-exposição do medicamento convencional com outra 

substância, a interação medicamentosa, que acaba modificando a resposta do paciente a este 

medicamento. Pode-se considerar que cerca de 20 a 30% das reações adversas ao 

medicamento ocorram por interações medicamentosas. 

De acordo com Mazzari et al. (2014), a fitoterapia está em constante uso no Brasil, e ao 

mesmo tempo, o uso mútuo com medicamentos alopáticos convencionais podem causar 

alterações farmacocinéticas no organismo, ocasionando distúrbios metabólicos e 

comprometendo a eficácia, causando falha terapêutica. 

Conforme Venturini et al. (2014), é importante conhecer as possíveis interações 

medicamentosas dos fármacos, pois elas podem ocorrer com outros medicamentos alopáticos, 

fitoterápicos e também com alimentos, causando danos ao usuário. O conhecimento e o uso 

correto cabe aos farmacêuticos, médicos e outros profissionais prescritores para por fim, levar 

a um tratamento bem sucessido. 

Foi realizado um estudo no distrito de Viana de Castelo, com o objetivo de avaliar o 

consumo de fitoterápicos pela população da região. Neste estudo, foi aplicado um 

questionário anônimo, confidencial e voluntário a 914 pessoas, com questões sobre uso de 

medicamentos fitoterápicos e o grau de satisfação de uso dos mesmos. Como resultado, 

concluiu-se que a maioria dos indivíduos recorrem a fitoterapia por terem a noção que esta 

terapêutica, por ser natural, não causam toxicidade e efeitos adversos. Também, escolhem a 

farmácia como local ideial para aquisição destes medicamentos, por ser um local de origem 

segura e preparado para a dispensação e costumam a não relatar ao médico, o uso desta classe 

de medicamentos. O estudo mostra que é extremamente importante aos profissionais da saúde 

perguntarem sobre as possíveis terapêuticas alternativas para que seja feita uma melhor 

avaliação e que o tratamento seja seguro e de forma eficaz, evitando futuras interações 

medicamentosas (DEVEZA, 2014). 

 

3. GINKGO BILOBA E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS  

 

Pertence à família Ginkgolaceae, o Ginkgo biloba apresenta grande resistência às 

agressões sofridas pelo meio ambiente. É uma planta medicinal estudada, ultimamente, em 

diversas áreas das ciências, é a única representante do seu gênero, têm origem no Paleozóico 

Superior (cerca de 250 milhões de anos). Resistente a insetos, microorganismos e toxinas 

ambientais da civilização moderna, é uma espécie que habita na terra por milhões de anos 

(LIMA; DAVID, 2006). 



Seu fruto tem aspecto carnoso e coloração amarela-esverdeada, se adapta a diferentes 

climas, desde que não haja calor ou frio excessivo. É uma das ervas medicinais mais vendidas 

nos Estados Unidos e Europa, utilizada no tratamento de doenças do sistema nervoso central e 

cardiovasculares (SILVA et al., 2010). 

Já para Nicolletti et al. (2007), o Ginkgo biloba é indicado para vertigem e zumbido 

resultantes de distúrbios circulatórios gerais e distúrbios circulatórios periféricos e 

insuficiência vascular cerebral.  

Geralmente, é utilizado como forma de extrato, onde é constituído de numerosos 

componentes dessa folha. Em 1965 foi introduzido na prática médica ocidental um extrato 

dessa planta, conhecido como EGb 761, no qual os componentes totais desta folha são úteis 

para a terapia (LIMA; DAVID, 2006). De acordo com Hillebrand e Oliveira (2004), esses 

extratos secos de Ginkgo biloba, principalmente o EGb 761 e o LI 1370 são utilizados para a 

liberação dos medicamentos fitoterápicos. 

É importante a utilização de um extrato padronizado para a garantia do efeito como 

fitoterápico. Com denominação de “extrato de Ginkgo”, podemos encontrar no mercado 

produtos secos ou extratos especiais, que são obtidos a partir de uma sequência bem 

especificada de passos tecnológicos de enriquecimento e purificação. De acordo com a Lista 

de Medicamentos Fitoterápicos de Registro Simplificado, deve-se conter no extrato de 

Ginkgo: Ginkgoflavonóides (22 a 27%), determinados como kaempferol, quercetina e 

isorhamnetina; e terpenolactonas (5 a 7%), conhecidas como ginkgolídeos A, B, C, J e 

bilobalídeos (SILVA et al., 2010). 

De acordo com Lima e David (2006), o mecanismo de ação do Ginkgo biloba não pode 

ser totalmente esclarecido, pois se trata de um extrato com vários componentes. As diversas 

frações isoladas parece ter seu papel terapêutico. Em experimentos farmacológicos ocorre 

ações aditivas, sinérgicas e antagonistas, como resultado de interação de vários constituintes 

de diversos sítios de membrana.  

Esse fitoterápico é contraindicado em casos de lactação, gravidez, hipersensibilidade da 

pele ou do trato gastrointestinal e também em pacientes submetidos a terapia antitrombótica 

(SILVA et al, 2010). De acordo com Thomas e Thomas (2004), deve ser evitado por casais 

que pretendem ter filhos, pois pode diminuir a fertilidade entre homens e mulheres. Para 

Eurofarma (2007), crianças menores de 12 anos não devem utilizar, bem como não deve ser 

utilizado também antes de cirurgias do trato gastrointestinal e por pacientes que apresentam 

desordens hemorrágicas ou de risco de hemorragia intracraniana, podendo assim, contribuir 

para ocorrência de hemorragias. 

De acordo com Wilhelm Filho et al. (2001), os polifenóis como Ginkgo biloba, podem 

ser encontrados na natureza na forma glicosídica. A solubilização dos flavonóides é 

considerada um pré-requisito para a absorção intestinal, e os derivados glicosilados devem ser 

primeiramente hidrolisados. Fibras e etanol podem afetar a solubilidade e a absorção dos 

flavonóides. 

O Ginkgo biloba poderá intensificar a ação do ácido acetilsalicílico e do clopidrogel, de 

anticoagulantes como a heparina e varfarina, além de anti-inflamatórios não esteroidais, como 

naproxeno ou ibuprofeno, fazendo com que haja um aumento no risco de sangramentos. 

Usuários de medicamentos que contenham alho, vitamina E, ácido acetilsalicílico, varfarina 

entre outras drogas antiplaquetárias ou anticoagulantes devem ser advertidos sobre esse risco 

(NICOLETTI et al., 2007).  

De acordo com Silva et al. (2010), quando administramos o Ginkgo biloba associado a 

diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida) pode provocar, após uma semana, o aumento da 

pressão sanguínea do paciente, podendo reverter o quadro com a suspensão das duas 

medicações. Quando administramos também o Ginkgo biloba com anti-hipertensivos 



inibidores dos canais de cálcio, como nifedipina, anlodipina e diltiazem, podemos fazer com 

que haja um aumento nos efeitos adversos destes fármacos. 

A administração do Ginkgo biloba com anticonvulsivantes poderá diminuir a ação desses 

fármacos. Na presença de antidepressivos (inibidores da monoamino oxidase) ele intensifica a 

ação farmacológica das drogas e também o efeito colateral, como cefaléia, tremores e surtos 

maníacos. Quando se usa Ginkgo biloba com sertralina pode-se desencadear aumento nos 

batimentos cardíacos, sudorese intensificada, hipertermia, rigidez muscular e agitação 

(NICOLETTI et al., 2007). A utilizaçao de Ginkgo biloba 80mg, duas vezes ao dia com 

Trazodona 20mg duas vezes ao dia pode causar coma no terceiro dia. Para reverter o caso 

utiliza-se injeção intravenosa de 1mg de Flumazenil. Isso acontece pois os flavanóides 

presentes no Ginkgo biloba podem aumentar a atividade gabaérgica (ALEXANDRE et al., 

2008; P. R. VADE-MÉCUM DE MEDICAMENTOS, 2004). 

A utilização de Ginkgo biloba com omeprazol diminui a concentração plasmática e o 

efeito terapêutico de tal fármaco (ALEXANDRE et al., 2008). Existem, ainda, vários estudos 

sobre interação medicamentosa envolvendo o Ginkgo biloba, mas muitos deles não são 

conclusivos ou com resultados contraditórios (NICOLETTI et al., 2007). 

 

4. PANAX GINSENG E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 

Pertence ao gênero Pfaffia, o Panax Ginseng, é a espécie mais popular e conhecida como 

planta medicinal até hoje. Os estudos sobre seu gênero ainda são escassos quando considerado 

a extensão de seu uso (RATES; GOSMANN, 2002). 

De acordo com Fukumasu et al. (2008), o uso de Panax ginseng pode ser diverso. É 

utilizado como agente adaptogênico, estimulante, afrodisíaco e no tratamento de Diabetes tipo 

II, entre outros. Alexandre et al. (2008), cita que seu extrato seco G115 pode ser uma 

alternativa terapêutica utilizado na melhora da performance física, psicomotora e cognitiva e 

também como imunomodulador. As saponinas triterpênicas tetracíclicas e pentacíclicas são 

seus constituintes químicos, considerados ativos. 

Várias são as preparações à base de Panax ginseng disponíveis no mercado, e a maioria 

delas apresentam outros constituintes químicos na sua formulação, impedindo, assim, uma 

avaliação precisa da eficácia e da segurança desta planta presente no medicamento 

(ALEXANDRE et al., 2008). 

O Panax ginseng, quando associado a ácido acetilsalicílico, clopidogrel, heparina, além 

de antiinflamatórios não esteroidais como ibuprofeno e naproxeno, poderá reduzir a ação 

anticoagulante da varfarina e aumentar o risco de sangramentos. Quando utilizado com 

antidepressivos inibidores da monoamino oxidase, pode desencadear tremores, insônias e 

cefaleias. Podendo alterar pressão sanguínea ou a efetividade de medicamentos cardíacos, 

incluindo bloqueadores de canais de cálcio (NICOLETTI et al, 2007).  

O uso simultâneo de medicamentos fitoterápicos à base de Panax ginseng e entrogênios 

podem provocar efeitos adversos, decorrente do aumento da atividade estrogênica, como 

mastalgia e sangramentos menstrual excessivo. Uma hipoglicemia em pacientes tratados com 

hipoglicemiantes orais pode ser provocada em pacientes que utilizam medicamentos a base de 

Panax ginseng, bem como pode reduzi a glicemia pós-prandial em indivíduos saudáveis 

(ALEXANDRE et al., 2008). 

É recomendado que mulheres grávidas ou em fase de amamentação não utilizem Panax 

ginseng. Há alguns relatos de morte neonatal e desenvolvimento de características masculinas 

em bebês do sexo feminino quando a mãe utiliza tal fármaco durante a gravidez (NICOLETTI 

et al. 2007). 

 

 



5. HYPERICUM PERFORATUM E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 

Pertencente à família Guttifera, a espécie Hypericum perforatum é conhecida 

popularmente como hipérico ou Erva de São João, tendo em sua composição química, óleo 

essencial, resinas, taninos, pectina, nafto diantronas (hipericina, pseudohipericina, 

floroglucinóis (hiperforina), procianidinas (catequina, procianidina), vitamina C, carotenos, 

aminoácidos e saponinas (GREESON et al., 2001).  

O Hypericum perforatum tem seu extrato utilizado no tratamento da depressão leve a 

moderada, com perfil de tolerabilidade superior aos antidepressivos sintéticos (CORDEIRO et 

al., 2007). Algumas evidências existentes relatam que o Hypericum perforatum reduz os 

níveis séricos de vários fármacos, certamente por indução das enzimas hepáticas (citocromo P 

450- isoenzima CYP1A2) (STOCKLEY, 2002). 

A administração de hipérico com omeprazol, lansoprazol, piroxicam e sulfonamida pode 

aumentar a foto-sensibilização. Ele fortalece o efeito de inibidores da monoamino oxidase, 

aumentando assim a pressão sanguínea. Ao ser administrado com fármacos como ciclosporina 

e indinavir o nível sanguíneo destes fármacos poderá ser reduzido, gerando assim 

consequências graves. A digoxina, teofilina e varfarina também são fármacos que podem ter 

redução nos níveis sanguíneos e comprometimento de sua ação quando associados ao hipérico 

(NICOLETTI et al., 2007). 

Quando utilizamos o hipérico como indutor enzimático, ele pode diminuir os níveis 

plasmáticos de outros fármacos, tais como antidepressivos tricíclicos, nortriptilina, 

amitriptilina, anticonvulsivantes (carbamazepina, fenobarbital e fenitoína), anticoagulantes, 

varfarina e femprocumona (STOCKLEY, 2002). O uso concomitante de hipérico como 

inibidor da recaptação de serotonina ou agonistas serotoninérgicos, alcalóides do ergot e 

simpatomiméticos pode apresentar sintomas característicos da síndrome central, como 

ansiedade, agitação, confusão mental, alucinações, tremores, febre, náusea, vômito, entre 

outros (CORDEIRO et al, 2005). 

 

CONCLUSÃO 

 

A utilização de fitoterápicos tem aumentado, cada vez mais, nos últimos anos, seja pela 

maior demanda populacional, custo ou possibilidade da extração do princípio ativo das 

plantas. Esses medicamentos são utilizados, principalmente, por pessoas que possuem 

doenças crônicas, sendo a maioria delas idosos ou adultos, os quais acreditam que, por ser um 

medicamento fitoterápico, não causa efeito adverso, associando-os, assim, com outras 

medicações sem mesmo ter uma orientação médica. 

Fitoterápicos influenciam no metabolismo de várias medicações alopáticas, podendo 

causar danos para o organismo através de efeitos antagônicos ou sinérgicos, por isso, é 

importante a conscientização da equipe de profissionais envolvidos nos processos de 

prescrição e administração dos medicamentos, para que quebre o ditado popular que fala que 

“produto natural não faz mal”.  

Tanto o Ginkgo Biloba, Panax ginseng quanto o Hypericum perforatum são fitoterápicos 

conhecidos e muito utilizados, os quais, quando administrados com outras drogas, causam 

danos que podem ser irreversíveis ao paciente. 

Devido ao alto poder de interação medicamentosa, os três fitoterápicos citados não devem 

ser administrados sem orientação profissional médica ou farmacêutica, para que não ocorra 

problemas agravantes posteriormente, causado a ineficiência terapêutica sobre alguma 

patologia e, até mesmo, o agravamento das mesmas. 
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