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Abreviaturas
E. coli

Escherichia coli

EMA

Agencia Europeia do Medicamento

FDA

Food and Drug Administration

GABA

Ácido gama-aminobutírico

GRAS

Geralmente reconhecido como seguro

HMPC

Committee on Herbal Medicinal Products

ITU

Infeções do trato urinário

MAO

Monoamina oxidase

TFG

Taxa da filtração glomerular
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Resumo
A fitoterapia tem sido usada ao longo de toda a história da humanidade, assim é
normal que a utilização de plantas medicinais tenha passado de geração em geração para
aliviar e tratar problemas de saúde. Nos dias de hoje a ciência tem capacidade de procurar
os fundamentos teóricos que estão na origem desse uso tradicional, definir as indicações
terapêutica, procurar os princípios ativos, estudar os mecanismos de ação, estabelecer as
doses terapêuticas, prever interações com fármacos ou outras plantas, e investigar os efeitos
secundários da utilização de plantas medicinais. Durante a gravidez a mulher passa por
grandes alterações e experiência sintomas causados pela própria gravidez. Para satisfazer as
necessidades desta fase da vida procura recursos que a ajudem. Numa tentativa de ter uma
abordagem mais natural e mais segura sobre esta fase da sua vida procura plantas medicinais
como uma solução. Nomeadamente o Zingiber officinale, o Vaccinium macrocarpon, a Vitis
vinífera, o Prunus dulcis, a Valeriana officinalis, o Hypericum perforatum, o Ricinus communis, a
Rubus idaeus, o Silybum marianum, e a Trigonella foenum-graecum. Contudo, as plantas
medicinais podem provocar problemas na saúde e no desenvolvimento do seu bebé, como
também problemas na sua própria saúde. Desta forma é necessário fornecer mais
informação sobre este tema às grávidas e às mulheres em período de amamentação. Para
isso também é preciso transmitir a informação já existente aos profissionais de saúde, e
continuar a investigar acerca do uso de plantas medicinais na gravidez. Apenas o
conhecimento nesta área pode prevenir e evitar consequências adversas para a mãe e para o
bebé.

Palavras chave
Farmacêutica; Farmácia comunitária; Plantas medicinais; Gravidez; Eficácia; Segurança.
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Abstract
Phytotherapy has been used throughout human history, so it is normal that the use of
medicinal plants has passed from generation to generation to alleviate and treat health
problems. Nowadays, science has the capacity to search for the theoretical foundations
behind this traditional use, to define therapeutic indications, to search for active principles,
to study the mechanisms of action, to establish therapeutic doses, to predict interactions
with drugs or other plants, and investigate the side effects of the use of medicinal plants.
During pregnancy the woman undergoes major changes and suffers from some symptoms
caused by the pregnancy itself. To meet the needs of this phase of life they look for
resources to help them. In an attempt to take a more natural and safer approach on this
phase of life they look at medicinal plants as a solution. In particular, Zingiber officinale,
Vaccinium macrocarpon, Vitis vinifera, Prunus dulcis, Valeriana officinalis, Hypericum
perforatum, Ricinus communis, Rubus idaeus, Silybum marianum, and Trigonella foenumgraecum. However, medicinal plants can cause problems in the health and development of
the baby, as well as problems in the mother’s health. It is therefore necessary to provide
more information on this topic to pregnant women and to breastfeeding women. For this, it
is also necessary to transmit the information already available to health professionals, and to
continue the investigation in the use of medicinal plants in pregnancy. Only knowledge in this
area can prevent and avoid adverse consequences for the mother and the baby.

Key words
Pharmaceutical; Community pharmacy; Medicinal plants; Pregnancy; Effectiveness; Safety.
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Parte I- Relatório de Estágio em
Farmácia Comunitária

Introdução
A última etapa do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é o estágio
curricular, fase esta onde temos a hipótese de contactar com a realidade profissional da área
farmacêutica. Durante a formação académica recebemos todas as noções teóricas
necessárias para a prática da nossa profissão, mas é no estágio que consolidamos e
transpomos para a realidade tudo o que nos foi ensinado em contexto teórico.
Realizei o meu estágio na área de farmácia comunitária, com uma duração de 810
horas, na Farmácia Alves, Lordemão, Coimbra. Esta experiência mostrou-me que a melhor
forma de aprender é aprender fazendo. E foi isso que o estágio me permitiu: colocar em
prática a aprendizagem de ser farmacêutica, seguindo o exemplo de uma equipa exemplar e a
quem desde já quero deixar o meu agradecimento por toda a vontade de fazer de mim a
melhor profissional que poderei ser.
Com este relatório, por meio de análise SWOT, pretendo fazer uma reflexão acerca
do meu estágio. Para isso irei selecionar os pontos fortes (Strenghts) e pontos fracos
(Weaknesses) internos do meu estágio como também as oportunidades (Opportunities) e
ameaças (Threats) externas. O objetivo desta reflexão é, por um lado, potenciar os pontos
fortes e tornar as oportunidades em forças, por outro, minimizar os pontos fracos e superar
as ameaças.
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Pontos Fortes
Equipa técnica
A equipa técnica da Farmácia Alves é uma equipa jovem, competente, profissional e
dinâmica. Cada elemento tem o seu papel bem definido dentro da farmácia, mas a
cooperação e espírito de entreajuda é muito visível. Desde cedo fui bem acolhida por todos
os membros e agora, chegando ao fim do estágio, sinto que fiz parte da equipa.
Na farmácia houve a criação de um ambiente de aprendizagem, com espaço para
dúvidas, onde nunca senti vergonha ou medo de colocar qualquer tipo de questão ou
assumir falhas, estando eles sempre dispostos a corrigir-me e a explicar a melhor forma de
resolução.
Com esta equipa aprendi a estar e a trabalhar numa farmácia, desenvolvi uma postura
profissional e humanista, e compreendi o papel que o farmacêutico tem na sociedade. Papel
este que por vezes passa por dispensar medicamentos e disponibilizar aconselhamento
terapêutico de excelência, por outras, passa apenas por ouvir e dar um sorriso a quem
procura o farmacêutico como profissional de confiança.

Localização da farmácia
A Farmácia Alves localiza-se na zona urbana de Lordemão, uma localidade perto do
centro da cidade de Coimbra. Sendo a única nesta localidade, também serve muitas outras
pequenas localidades nos arredores. Perto da farmácia Alves encontram-se muitos serviços
que implicam a deslocação de pessoas a esta localidade, entre elas a clínica Idealmed ®, a
Fundação Beatriz Santos com o seu complexo escolar (Instituto de Lordemão), o centro de
cuidados continuados Domus Vitae e o lar Domus Aeminum, o Hospital universitário
veterinário Vasco da Gama e a Clínica dentária de Lordemão. Assim a farmácia Alves serve
um número alargado de pessoas, com diferentes características e necessidades.

Organização de estágio
A primeira tarefa que me foi atribuída neste estágio foi a receção de encomendas e
acondicionamento dos produtos, o que me permitiu familiarizar-me com os nomes
comerciais associando-os aos respetivos princípios ativos. Aquando da receção das
encomendas tem de se atender ao prazo de validade, às boas condições da embalagem e ao
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preço de venda ao público (PVP), tanto nos produtos de PVP fixo como nos produtos de
marcação.
Quanto à arrumação dos artigos, facilitou-me o conhecimento da sua localização na
farmácia, o que resultou numa diminuição do tempo de procura aquando do atendimento ao
utente. Quando se arrumam os produtos devemos respeitar a regra do “first exprire, first
out”, em que os artigos são dispostos nas gavetas ou prateleiras de modo a que os com
menor validade fiquem à face, para que no momento da dispensa se garanta que o produto
dispensado não seja o de validade superior.

Receituário
No início do estágio explicaram-me os vários tipos de receitas, planos de
comparticipação e organismos existentes e também o que é necessário para a aceitação de
uma receita manual. O que nesse momento me possa ter parecido vago foi-me novamente
explicado sempre que me surgia um novo tipo de receita. Só mais tarde, quando já tinha
contactado diretamente com as diferentes receitas é que me foi apresentada mais uma vez a
faturação, a separação por entidades, por lotes, a emissão do verbete de identificação de
lotes e o resumo dos mesmos.

Atendimento ao público
Passadas as semanas iniciais de estágio comecei a acompanhar a equipa no
atendimento ao balcão e com o avançar do tempo comecei a ganhar mais autonomia o que
culminou na realização desta atividade sozinha, tendo sempre o apoio por parte da equipa,
caso o requisitasse. Nesta fase pude contactar diretamente com os utentes, dispensar
Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), Medicamentos Não Sujeitos a Receita
Médica (MNSRM), Medicamento Não Sujeito a Receita Médica de Venda Exclusiva em
Farmácia (MNSRM-EF) e prestar-lhes os aconselhamentos ou serviços farmacêuticos
necessários.
Quando realizamos um atendimento é necessário identificar as necessidades e
preferências do utente, e para além disso, quando possível, é preciso tentar perceber as
necessidades que o doente apresenta e que nem ele tem consciência delas, garantindo um
aconselhamento adequado e necessário, promovendo sempre a adesão terapêutica.
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Etiquetas de posologia
Para um atendimento bem-sucedido é essencial que o utente retenha a informação
que lhe apresentamos e que consiga cumprir o tratamento. Neste sentido, as etiquetas de
posologia são muito vantajosas, uma vez que podemos imprimir a posologia indicada pelo
médico na guia de tratamento ou alterá-la. Nesta etiqueta estão indicados o nome do utente,
a data de dispensa, o número telefónico da farmácia, o nome do medicamento, a posologia, e
quando necessário as precauções especiais de toma ou armazenamento do produto, o que
previne trocas e erros.

Serviços farmacêuticos
A farmácia Alves tem à disposição dos utentes vários serviços e que durante o meu
estágio tive a oportunidade de realizar alguns deles, nomeadamente: monitorização da
pressão arterial e pulsação, da glicémia e do colesterol total e testes de despiste de infeção
urinária - Combur®. Estes serviços permitiram-me ter um contacto mais pessoal com o
utente, uma vez que sendo estes realizados no gabinete a privacidade é maior e temos a
possibilidade de promover a adesão à terapêutica. Um exemplo claro são os utentes que
deixam de tomar a medicação para a hipertensão porque “ela já andava boa”. Nestes casos,
podemos ainda sugerir ao utente a realização de novas e periódicas medições para ter
registo histórico do parâmetro.
Um outro serviço que a farmácia dispõe é o da preparação individual da medicação um serviço muito importante para os utentes sem capacidade de gerir a sua medicação
garantindo assim a sua toma correta.

Valormed
A farmácia Alves é uma das farmácias aderentes deste programa. O Valormed é um
programa que tem como objetivo gerir o destino os resíduos farmacêuticos. Os
medicamentos fora de prazo ou que já não sejam utilizados podem ser entregues na
farmácia, para assim terem um fim de vida adequado, e não acabarem no lixo comum e
prejudicarem o ambiente.
Algumas pessoas já estão sensibilizadas para esta questão e entregam os
medicamentos fora de uso na farmácia, outras não conhecem este programa, então cabe ao
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farmacêutico explicar que estes produtos não devem ser tratados como o lixo comum e que
devem ser entregues na farmácia.
Os contentores de recolha do Valormed encontram-se na farmácia e depois de
cheios são fechados e recolhidos pelas distribuidoras de produtos farmacêuticos aderentes
ao programa.

Cartão saúda
A farmácia Alves é uma farmácia aderente ao Programa Farmácias Portuguesas (PFP),
cujo cartão de fidelização é o Cartão Saúda. Com este cartão, o utente que aderiu ao
mesmo, acumula um ponto pela primeira visita do dia à farmácia, acrescido de um ponto por
cada euro gasto em compras de medicamentos não sujeitos a receita médica e produtos de
saúde e bem-estar. Esses pontos podem ser trocados (rebatidos) por produtos presentes
nos catálogos de emissão semestral, por serviços, por vales em determinados produtos ou
para descontar no valor da compra na farmácia. Para além destes benefícios, devido às
parcerias com outras entidades e o PFP, o utente tem vantagens acrescidas ao usar o cartão
saúda fora das farmácias, como por exemplo reduzir em 25% o preço dos bilhetes nos
cinemas NOS.
Este cartão estimula, portanto, a vinda de clientes à farmácia, e principalmente
aumenta a satisfação do cliente por permitir desconto e oferta de produtos.
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Pontos Fracos
Pouco conhecimento nas áreas de dermocosmética e veterinária
Durante a formação académica temos uma única cadeira sobre dermocosmética e
essa unidade curricular não serve as necessidades de conhecimento que temos quando
somos confrontados no estágio com todas as gamas existentes no mercado. Contudo, no
decorrer do meu estágio foi-me explicado grande parte das gamas disponíveis na farmácia
assim como frequentei ações de formação neste âmbito. Também, sempre que possível,
procurei acompanhar aconselhamentos a utentes nesta área.
Uma outra lacuna na minha formação foram os medicamentos veterinários. A
farmácia Alves por se encontrar inserida num meio rural, para além dos animais de
companhia também houve muitos casos do âmbito de animais de consumo. Senti que não
estava devidamente preparada para responder a estas questões. Todas as oportunidades que
tive para dispensar medicamentos desta categoria foram momentos de aprendizagem uma
vez que procurei estudá-los.

Medicamentos manipulados
No decorrer do meu estágio tive a possibilidade de produzir dois medicamentos
manipulados - duas soluções de ácido bórico à saturação para aplicação auricular. Gostaria
de ter tido a possibilidade de preparar outros, contudo esta experiência permitiu-me
contactar com a manipulação fora do ambiente escolar e num contexto real. Tive ainda a
oportunidade de preencher as respetivas fichas, com as matérias primas utilizadas e material
de embalagem, quantidades utilizadas, quantidades adquiridas, custos e cálculo do PVP e
atribuição do número de lote. Também fiz os respetivos rótulos com a identificação da
farmácia, do médico prescritor e do doente, data de preparação e prazo de utilização,
método de conservação, via de administração e advertências, nomeadamente “uso externo”.
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Oportunidades
Formações
Durante o meu estágio tive a oportunidade de ir a variadíssimas formações de
diferentes áreas, entre elas destaco: suplementos alimentares da Pharma Nord® sobre
crómio, glucosamina, magnésio, selénio e zinco; dermocosmética da La Roche-Posay® e da
Vichy® sobre proteção solar, da MartiDerm® sobre os cuidados da pele, da CeraVe® sobre a
sua gama; psoríase promovida pelo Enstilar®; infeções fúngicas promovidas pela Edol® e
oftalmologia também da Edol® de olho vermelho, olho seco e alergia ocular. Com estas
formações aprendi conceitos novos e associei noções teóricas a aspetos práticos e às
marcas.

Veterinária
A farmácia Alves tem uma grande variedade de produtos veterinários e os utentes já
a reconhecem como uma farmácia que aposta nesta valência. A farmácia colabora com uma
equipa de veterinários sempre à disposição para qualquer dúvida ou caso que surja e
também aposta muito na formação da equipa. Durante o meu estágio tive a oportunidade de
estar presente em duas formações alargadas sobre este tema. Isto foi uma oportunidade e
mais valia para mim pois a formação que tinha acerca desta temática era reduzida e com
estas formações pude desenvolver o meu conhecimento nesta área.

Metodologia Kaizen
A farmácia tem implementado o nível 1 e o nível 2 da metodologia Kaizen: este
método tem por base o Kai, que significa mudar, e o Zen que quer dizer melhor, ou seja,
mudar para melhor e melhoria contínua.
A implementação do método Kaizen tem como objetivos o aumento da
rentabilidade, a melhoria da capacidade de resposta ao cliente e a redução de desperdícios
de tempo e de atividades e principalmente a melhoria continua, assente no princípio de que
“mais vale uma melhoria imperfeita, do que a perfeição sempre adiada”.
O primeiro nível prende-se com a organização da equipa, assumindo a máxima de
“não culpar e não julgar”. Nesta fase é criado o quadro Kaizen, onde são registados vários
parâmetros de avaliação da equipa, afixados avisos e metas a alcançar e um espaço individual
15

para cada elemento para planificação de tarefas. Há também reuniões diárias de equipa, à
volta desse quadro, onde os elementos se juntam e analisam o quadro, a comunicação
interna é essencial para o bom funcionamento da farmácia.
No nível número 2 do Kaizen dedica-se à organização do espaço de trabalho “gemba”. O espaço foi reorganizado com base na regra dos 5S - triagem, arrumação,
limpeza, normalização e disciplina. Os materiais de uso frequente têm o seu sítio definido e,
para ajudar à manutenção do espaço, há várias fotografias no local de arrumação a indicar
como deve ser o espaço bem como se encontram afixadas as normas de utilização.
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Ameaças
Publicidade a medicamentos
A publicidade a MNSRM que é divulgada na televisão, em revistas e jornais, na
internet ou em outdoors pode permitir ao consumidor identificar o seu problema e saber
qual a solução para ele. Um utente informado é um utente capacitado para tomar decisões
sobre a sua saúde, contudo, a informação que o utente recebe através da publicidade pode
não ser a mais acertada, o que pode condicionar um aconselhamento correto, porque o
produto que o utente viu pode não ser o mais indicado para a sua situação. Cabe ao
farmacêutico explicar as alternativas adequadas ao utente. A publicidade pode trazer o
utente à farmácia, mas é o farmacêutico que deve aconselhar e validar a mensagem que a
publicidade transmitiu ao primeiro.

Parafarmácias
A venda de medicamentos fora da farmácia é uma ameaça para as farmácias em
termos competitivos devido aos preços, mas mais importante que isso é uma ameaça para a
saúde dos utentes. Por vezes, nestes espaços são vendidos medicamentos sem o devido
aconselhamento e por pessoas sem os conhecimentos para tal.
As farmácias têm de se diferenciar destes espaços pelo serviço prestado. Os utentes
que recorrem à farmácia têm de sair dela satisfeitos e conscientes que os medicamentos que
levam são os mais indicados para a sua situação e, acima de tudo, tem de levar consigo toda
a informação necessária para uma correta e eficaz adesão terapêutica.
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Casos Práticos
Caso prático – constipação
O primeiro caso foi o de um utente de 55 anos. Chegou à farmácia e pediu alguma
coisa para a constipação.
Quando o questionei sobre os sintomas específicos referiu que tinha mialgias, febre e
tosse. Quando o interroguei sobre o tipo de tosse respondeu-me que era produtiva.
Perguntei-lhe também se tinha alguma comorbidade e respondeu-me que era diabético.
Assim, perante esta descrição, indiquei-lhe paracetamol de 500 mg, comprimido revestido
por película - Ben-u-ron®, para tomar de 8h em 8h, se tiver febre ou dores.
Para a tosse, como era diabético, aconselhei o xarope de cloridrato de bromexina de
1,6mg/ml Bisolvon Linctus Adulto® por não ter sacarose, 5mL três vezes por dia, de modo a
facilitar a expetoração e reduzir a viscosidade das secreções brônquicas.
Referi também que as medidas não farmacológicas eram muito importantes como
coadjuvantes do tratamento, nomeadamente descanso e aumento da ingestão hídrica para se
manter hidratado e ajudar na fluidificação das secreções. Por último, referi que se a febre
agravasse ou se persistisse por mais de 3 dias deveria recorrer a um médico.

Caso prático – rinoconjunivite alérgica
Uma utente de 30 anos dirigiu-se à farmácia e referiu rinorreia, espirros frequentes e
sensação de nariz entupido assim como comichão nos olhos. Referiu ainda que todos os
anos, na altura da primavera, costumava apresentar estes sintomas.
Assim sendo, e assumindo que estava perante um caso de rinoconjuntivite alérgica
intermitente, sugeri-lhe como tratamento sistémico o dicloridrato de cetirizina 10 mg Heperpoll Maçã®, que é um antihistamínico H1 não sedativo, para tomar 1 comprimido por
dia.
Aconselhei também um colírio de solução cetotifeno a 0,125 mg/0,5 mL - Lidina®, 1
gota em cada olho 2 vezes por dia, durante 7 dias, alertando que cada unidose só deve ser
utilizada numa aplicação, sendo depois descartada, uma vez que a solução não tem
conservantes.
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Indiquei também um corticosteroide de aplicação nasal: a Fluticasona 50 microgramas
por dose, para fazer 2 pulverizações 1 vezes por dia em cada narina. Referi ainda uma
solução de limpeza nasal de água do mar isotónica.
Por último, mencionei que devia tomar medidas de evicção do alérgeno, como por
exemplo evitar abrir as janelas de casa ao amanhecer e ao entardecer, devido à maior
concentração de pólen nessa altura do dia, quando viajar de carro manter as janelas fechadas
e consultar o boletim polínico nacional para verificar as concentrações de pólen.

Caso prático – desparasitação canina
Um senhor dirigiu-se à farmácia para pedir alguma coisa para desparasitar o seu cão
que já não o desparasitava há muito tempo e nem se lembrava quando tinha sido a última
vez. Referiu que uma vizinha tinha recomendado o Milbemax®.
Assim questionei o senhor sobre a idade do animal e o tamanho. Ao que me
respondeu que o cão tinha 6 anos e que devia ter uns 20 quilos de peso. Assim expliquei que
o Milbemax® não poderia ser utilizado neste caso. O cão por não ser desparasitado há muito
tempo poderia já ter muitas microfilárias circulantes adultas, e o tratamento com a
milbemicina oxima, princípio ativo do Milbemax®, poderia desencadear uma reação
anafilática, por causa da libertação de proteínas das microfilárias. Assim, aconselhei a levar
um outro antiparasitário e a visitar um médico veterinário para fazer despiste da
dirofilariose. Se o cão não apresentar microfilárias circulantes poderá utilizar este
medicamento, caso contrário pode trazer tratamento veterinário para tal.
Para aconselhar outro antiparasitário questionei a senhora se ela estaria interessada
em desparasitação interna ou extrema, ao que me respondeu que queria as duas. Assim
apresentei-lhe o Zipyran plus sabor XL®, para administração oral de 1 comprimido agora,
repetido de outra administração passados 15 dias, para abranger todo o ciclo de vida de
eventuais helmintas presentes no animal, seguidas de tomas trimestrais, para desparasitação
interna. E para a desparasitação externa o Advantix 250 Cão 10-25 Kg®, para aplicar uma
pipeta em quatro pontos do cachaço do cão uma vez por mês, tendo em atenção que se
quiser lavar o animal o deve fazer com 24h de antecedência ou apenas 2 semanas depois da
aplicação, para maximizar o efeito do produto.
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Caso prático- obstipação e hemorroidas
Uma senhora de 40 anos dirigiu-se à farmácia para pedir uma solução para as
hemorroidas que lhe causavam grande dor e incómodo, e para a obstipação, que diz ser
frequente, mas que se tinha agravado nos últimos dias.
Assim, para a crise hemorroidária recomendei-lhe o Daflon®, que é um medicamento
constituído por flavonoides, para tomar 2 comprimidos 3 vezes por dia, durante 3 dias, nos
4 dias seguintes tomar também 2 comprimidos, mas apenas 2 vezes por dia, e depois desses
dias inicias tomar 2 dias por dia que é o tratamento habitual com Daflon®. Isto vai aliviar a
crise hemorroidária. Recomendei também a pomada neoFitoroiD® para o alívio da dor,
ardor e prurido associado às hemorroidas, sendo a aplicação para fazer 4 vezes por dia
através da cânula que deve ser lavada após cada utilização.
Para a obstipação, que a senhora referiu ser frequente, e um dos possíveis agravantes
da crise hemorroidária, recomendei-lhe o Melilax Adult® para uma solução rápida. O
Melilax Adult® é um dispositivo médico à base de mel, que para além da ação laxante,
também protege a mucosa retal, não é irritante e pode ser usado na crise hemorroidária.
A longo prazo, referi que devia adotar medidas não farmacológias para melhorar e
prevenir a obstipação, como aumentar o consumo de líquidos, adotar uma dieta rica em
fibras, como cereais e frutas, praticar exercício físico, não ignorar o reflexo de defecação e
ganhar hábitos de ida à casa de banho regulares. Se estas medidas não forem suficientes,
pode tomar um expansor do volume fecal, como o Movicol®, um medicamento à base de
macrogol e sais minerais, tomando 1 a 3 saquetas dissolvidas num copo de água por dia,
referindo que este medicamento não dispensa a adoção de medidas não farmacológicas.
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Conclusão
O estágio curricular em farmácia comunitária foi para mim um momento que
aguardei com muita expectativa e ansiedade desde o dia que comecei o meu percurso
académico na Faculdade de Farmácia e não podia ter excedido mais as minhas expectativas.
Na faculdade ouvimos que o Farmacêutico é o especialista do medicamento e agente
de saúde pública e o estágio permitiu-me interpretar essas palavras e perceber o real sentido
delas. Durante o meu estágio contactei com o quotidiano da farmácia, senti a confiança que
os utentes depositam nos farmacêuticos e entendi que com a confiança vem o peso da
responsabilidade.
O estágio permitiu-me consolidar alguns conceitos que recebi na faculdade, mas mais
que isso, mostrou-me que o conhecimento não é algo estático - cada dia aprendi algo novo
durante o tempo que estive na farmácia Alves e acredito que vai ser assim no futuro.
Devemos sempre procurar saber mais e a faculdade deu-me as bases, o restante é um
processo de crescimento para percorrer e desenvolver enquanto farmacêutica e membro da
sociedade com responsabilidade profissional e social.
Não posso afirmar que o estágio é um fim em si mesmo, veio antes abrir portas,
despertando em mim a certeza de que o farmacêutico tem um papel fundamental na
sociedade e que eu quero fazer parte desta profissão.
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Parte II- Monografia intitulada
“Plantas medicinais na gravidez”

Introdução
A fitoterapia, segundo a origem etimológica grega da palavra é a conjugação de phyto,
que significa planta e therapeia que significa terapia. Assim, traduzindo literalmente obtemos
que fitoterapia é a terapia com plantas.
Mas hoje em dia a palavra fitoterapia exprime muito mais que o simples tratamento
com plantas. É a ciência que estuda as plantas e o benefício que estas podem trazer à saúde,
quer como forma de tratamento, quer como meio de promoção da saúde.
A fitoterapia é quase tão antiga como a humanidade, desde cedo a utilização de
plantas foi utilizada para tratar problemas de saúde, assim o uso tradicional das plantas foi
passado de geração em geração, ainda hoje muitas regiões do planeta dependem da
utilização de plantas medicinais como parte integrante da sua medicina.
Nos tempos recentes, tem-se procurado estudar estas plantas. A ciência tem vindo a
querer conhecer a origem da sua utilização tradicional e descobrir os seus fundamentos
teóricos. Para isso a procura pelo estudo dos constituintes das plantas medicinais tem
aumentado, procurando interpretar os seus mecanismos, avaliar os seus benefícios e
procurar efeitos indesejáveis.
As plantas que têm propriedades farmacológicas são chamadas de plantas medicinais.
Podem ser usadas na sua totalidade ou então utilizadas apenas algumas frações. Essas frações
podem ser partes da planta (raízes, rizomas, folhas, sementes, frutos), podem ser extraídos
da planta como os óleos essenciais, ou então podem ser apenas compostos isolados que
apresentem propriedades terapêuticas. Todos estes compostos podem ser utilizados para
fazer medicamentos à base de plantas.
A utilização de plantas medicinais que em certas partes do globo já era comum e
frequente tem, nos últimos tempos, vindo a aumentar e a vulgarizar-se nos países
industrializados e desenvolvidos. As razões para utilização destas plantas como meio
terapêutico são complexas, podem ser devido a insatisfação dos efeitos, tanto em termos
terapêuticos como de segurança, dos medicamentos da medicina alopática, pode ser por
crenças culturais ou pessoais (Trabace et al., 2015).
Durante a gravidez as mulheres também procuram plantas medicinais para alívio dos
sintomas que surgem relacionados a esta fase da vida da mulher. Esta procura está associada,
para além dos fatores já referidos anteriormente, à crença de que as plantas medicinais,
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como são produtos naturais, são mais seguros e apresentam menos riscos que os outros
medicamentos (Trabace et al., 2015).
Na gravidez a mulher passa por grandes mudanças, o seu corpo altera-se e prepara a
chegada de um novo ser. As alterações são várias, tanto a nível físico como psicológico, não
esquecendo também que há uma grande mudança hormonal. Essas alterações provocam
muitos sintomas.
A nível gastrointestinal a mulher sofre náuseas, vómitos, azia e obstipação. As náuseas
e os vómitos induzidos pela gravidez são uma das principais complicações durante o durante
o primeiro trimestre, afetando entre 50% a 80% das mulheres grávidas (Ding et al., 2013). A
causa para estes sintomas é desconhecida, mas pode estar relacionada com o aumento da
gonadotrofina coriónica humana (Jewell, 2003), com fatores psicológico e como resposta ao
stress (Thomson et al., 2014) ou pelo aumento da atividade serotoninérgica e colinérgica
(Ding et al., 2013).
O refluxo esofágico ou azia é descrito como sendo a sensação de queimadura na
parte superior do trato digestivo, causada pelo refluxo de ácido gástrico. Durante a gravidez
afeta entre 17% a 90% das mulheres, e pode ocorrer durante todo o período de gestação,
mas mais frequentemente surge no final do primeiro trimestre ou no início do segundo, e
torna-se mais severa e frequente no período final da gravidez (Dowswell e Neilson, 2008).
A maior incidência de refluxo esofágico nas mulheres grávidas não tem só uma causa,
envolve uma série de fatores, entre eles destaca-se o aumento dos níveis de progesterona
que provocam o relaxamento da musculatura lisa, o que leva a uma diminuição do tónus
muscular, da motilidade gástrica e da pressão do esfíncter esofágico inferior. Outros fatores
a ter em conta são o aumento do volume uterino, que provoca uma elevação da pressão
intra-abdominal, o anormal esvaziamento gástrico e o atraso do trânsito intestinal. Tudo isto
permite a passagem do conteúdo estomacal para o esófago, provocando inflamação e a
sensação de ardor (Vazquez, 2015).
A obstipação também é um problema que tem maior incidência durante a gravidez,
atingindo 11% a 38% nas gestantes. Os elevados níveis de progesterona contribuem para o
aumento do tempo do trânsito intestinal, o aumento do útero retarda o movimento das
fezes e há uma maior de absorção de água por parte do intestino. Por último o estilo de vida
mais sedentário da grávida e a ingestão de vitaminas e metais, como o ferro e o cálcio,
podem contribuir para a obstipação (Taavoni et al., 2011).
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Outro sistema que passa por mudanças anatómicas e fisiológicas durante a gravidez é
o sistema urinário. Na gravidez a mulher tem maior predisposição para infeções do trato
urinário (ITU)(Liu et al., 2018). As ITU atingem 5% a 10% das grávidas, estando assim entre
as infeções mais frequentes em gestantes (Szweda e Jóźwik, 2016).
Essas alterações são devidas a vários fatores, sendo eles os seguintes: o aumento do
útero que contribui, por ação mecânica, para a retenção de urina; o aumento do débito
cardíaco e a diminuição da resistência vascular periférica que elevam o fluxo sanguíneo renal
e consequentemente aumentam taxa da filtração glomerular (TFG); alterações na
composição da urina, nomeadamente glicosúria e aumento do pH, diminuindo assim as
defesas do organismo; o aumento da concentração de progesterona, que, como referido
anteriormente, contribui para o relaxamento do músculo liso, permitindo uma capacidade
maior da bexiga e consequentemente acumulação de urina (Szweda e Jóźwik, 2016); e por
último novamente o relaxamento da musculatura que também permite o relaxamento da
junção vesico-uretérica, provocando refluxo da bexiga para os ureteres (Marahatta R1 et al.,
2011 ).
As ITU podem provocar várias complicações durante a gravidez, nomeadamente
baixo peso do recém-nascido, parto prematuro, atraso no desenvolvimento do feto, anemia,
e aumenta em 50% o risco de pré-eclâmpsia, devido à resposta inflamatória (Szweda e
Jóźwik, 2016).
As ITU podem ser classificadas em 3 grupos, bacteriúria assintomática, cistites e
pielonefrites. A bacteriúria assintomática caracteriza-se pela presença de bactérias na urina,
mas sem manifestações clínicas, tendo uma prevalência de 2% a 13% de em grávidas,
equivalente à incidência em não grávidas. Pode evoluir para cistite aguda, cuja probabilidade
em grávidas é de 1% a 4%, sendo 3 a 4 vezes maior que em não grávidas, ou pode evoluir
para pielonefrite aguda e o tratamento precoce da bacteriúria assintomática pode reduzir
para 90% a sua incidência (Szweda e Jóźwik, 2016).
A diretiva da Associação Europeia de Urologia prevê o tratamento das ITU, quer
sejam ou não sintomáticas, com antibioterapia (Bonkat G. et al, 2018) como forma de
prevenção de complicações futuras.
As bactérias responsáveis por estas infeções são maioritariamente bactérias gram
negativas, sendo a Escherichia coli (E. coli) a principal causadora de ITU (Wing et al., 2008).
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Por outro lado, durante a gravidez a prevalência da insuficiência venosa aumenta e o
edema das pernas e pés também, estima-se que 80% das grávidas apresentem este sintoma.
Isto acontece porque o volume sanguíneo aumenta, o que leva ao aumento da pressão nas
veias. Em adição a isto a concentração de progesterona aumentada faz os músculos das
paredes das veias relaxarem, o que dificulta o retorno venoso de volta ao coração, as veias
dos membros inferiores são as mais afetadas por causa da força da gravidade. Por outro
lado, o aumento do útero exerce maior pressão sobre as veias ilíacas e a veia cava inferior.
Este aumento de sangue e de pressão força o plasma a acumular-se nos tecidos, originando o
inchaço das pernas, tornozelos e pés (Smyth et al., 2015).
As estrias são outra consequência que decorre da gravidez, são um problema
dermatológico que afetam cerca de 90% das mulheres grávidas (Timur Taşhan e Kafkasli,
2012). São alterações do tecido conjuntivo, que ocorrem por volta do sexto ou sétimo mês
de gravidez, surgem como linhas rosadas na barriga, coxas e mamas, e que podem ser
acompanhadas por prurido. Após o parto tornam-se mais claras, mas nunca desaparecem
totalmente, ficando como ramificações prateadas com um ligeiro relevo na pele. Estas
marcas, que são permanentes, podem causar problemas emocionais e de falta de confiança à
mulher, por alteração da sua imagem física (Soltanipoor et al., 2012). O desenvolvimento de
estrias pode ser atribuído a fatores hormonais e à distensão da pele provocada pelo ganho
de peso e pelo aumento da barriga devido ao útero. Estando também relacionadas com o
peso do recém-nascido, ganho peso pela mãe durante a gravidez, e predisposição genética
(Timur Taşhan e Kafkasli, 2012).
A nível psicológico a mulher também passa por grandes alterações e transtornos. A
ansiedade aumenta com a espectativa da chegada do bebé, com todos os medos e
inseguranças normalmente associadas a uma mudança de vida e a uma nova, tão grande,
responsabilidade. Os efeitos e sintomas todos referidos anteriormente e o aumento da
barriga também podem causar desconfortos que associados à ansiedade tornam o sono da
grávida mais difícil.
Depois o parto é um momento da vida da mulher aguardado com muita ansiedade, e
espera-se que não seja muito demorado nem doloroso, com as menos de intervenções
possíveis.
A amamentação é considerada a alimentação ideal para os bebés, e quando
comparada com o leite de fórmula apresenta melhores resultados a nível nutricional e não
nutricional. A mãe pode não conseguir produzir leite suficiente, as razões podem ser muitas,
26

mas pode ser devido a parto prematuro, desidratação da mãe ou ansiedade (Zuppa et al.,
2010).
Este trabalho tem o objetivo de, através de uma pesquisa bibliográfica, procurar
plantas medicinais que podem ser usadas para aliviar os principais sintomas da gravidez, bem
como ajudar a mãe e o bebé durante este período. Nunca esquecendo a situação específica
que é a gravidez, bem como os efeitos indesejáveis que a terapia com estas plantas pode
trazer.

27

Plantas utilizadas nas náuseas
Zingiber officinale Roscoe

Figura 1- Zingiber officinale.
Disponível em: https://www.plantingman.com/ginger-vegetable-garden/

O rizoma de gengibre, Zingiber officinale, tem efeito antiemético, sendo mais eficaz
que tratamentos com placebo e tem uma eficácia comparável à vitamina B6 (Ding, et al.,
2013). O princípio ativo responsável por este efeito é o gingerol que apresentam
capacidades antagonistas nos recetores serotoninérgicos 5-HT3 e nos recetores colinérgicos
M (Thomson et al., 2014).
A dose máxima diária recomendada em peso seco de gengibre não é unanime,
havendo referencias bibliográficas que indicam 2 mg por dia (Thomson et al., 2014) e outras
que indicam 4 mg por dia (Ding et al., 2013). O consumo de gengibre acima da dose diária
recomendada pode provocar elevada estimulação uterina, azia, por ter uma ação antagonista
sobre os inibidores da bomba de protões e dos recetores H2, colelitíase, arritmia cardíaca,
depressão do sistema nervoso central e hemorragias. Pode também potenciar os efeitos da
insulina e outros fármacos hipoglicemiantes, ou alterar a coagulação, sendo contraindicado
quando associado ao uso de varfarina, heparina e aspirina (Ding, Leach e Bradley, 2013).
Quanto à segurança do uso de gengibre foi realizado um estudo com 120 mulheres
grávidas que tomaram 1,5 mg de extrato de gengibre por dia, durante 4 dias. Exames
realizados após os nascimentos revelaram que o peso dos recém-nascidos, a idade
gestacional, o nível de APGAR e a frequência das malformações era equivalente ao da
população em geral (Willetts et al, 2003).
Contudo, este estudo e os outros estudos existentes sobre este tema são limitados
no tempo e não esclarecem se o gengibre tem efeitos teratogénicos, o que representa uma
grande lacuna, uma vez que o gengibre é mais utilizado no início da gravidez, e é nessa fase
que ocorre a organogénese (Trabace et al., 2015/Ding et al., 2013).
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Plantas utilizadas na prevenção de ITU
Vaccinium macrocarpon Aiton

Figura 2- Vaccinium macrocarpon.
Disponível em: http://koju.de/en/assortmentshop/decidous-trees-and-shrubs/1241/vaccinium-macrocarpon-stevens

O Vaccinium macrocarpon, conhecido vulgarmente como arando americano, é
constituído por 80% a 88% de água, 10% de hidratos de carbono e o restante são
flavonoides, antocianinas, catequinas, triterpenóides, ácidos orgânicos e ácido ascórbico
(Hisano et al., 2012). O arando americano é geralmente utilizado para a prevenção de ITU
(Pérez-López et al., 2009), havendo estudos que comprovam esse efeito, um estudo mostra
que a utilização de arando pode causar uma redução de 57% na bacteriúria assintomática e
de 41% nas ITU em geral (Wing et al., 2008).
O mecanismo de ação do arando americano ainda não foi totalmente esclarecido,
mas pensa-se que seja devido a dois componentes, as proantocianidinas e a frutose. Estes
dois componentes tem a capacidade de inibir as fimbrias da E. coli e de outras bactérias, as
fimbrias são as proteínas responsáveis pela adesão da bactéria às pareces da bexiga e da
uretra, deste modo as bactérias não conseguem aderir e provocar infeção. Contudo não tem
ação sobre as bactérias só instaladas, assim o arando americano só pode ser usado como
prevenção, não tendo nenhuma propriedade terapêutica, apenas ação preventiva (Hisano et
al., 2012).
Relativamente à segurança do uso de arando na gravidez não foi verificado nenhuma
das seguintes situações: partos prematuros, peso baixo do recém-nascido, baixo nível de
Apgar e necessidade de cuidados intensivos neonatais. O consumo de arando aparentemente
não está relacionado com malformações congénitas, contudo nenhum estudo procurou
aprofundar exaustivamente este tema (Heitmann et al., 2013). A utilização desta planta pode
provocar alterações gastrointestinais e pode contribuir para o desenvolvimento de cálculos
renais, por conter elevadas quantidades de oxalatos. Também há advertências para a
utilização desta planta com o uso concomitante de varfarina (Pérez-López et al., 2009).
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Plantas utilizadas na insuficiência venosa
Vitis vinifera L.

Figura 3- Vitis vinífera.
Disponível em: http://entheology.com/plants/vitis-vinifera-wine-grape/

A Vitis vinifera, nome comum videira vermelha, pode ser utilizada para aliviar os
sintomas da insuficiência venosa, nomeadamente pernas pesadas. Também pode contribuir
para o alívio do prurido associado às hemorroidas. As folhas secas podem ser consumidas
em chá ou em cápsulas, mas também pode ser utilizado em aplicação tópica (Community
Herbal Monograph on Vitis Vinifera L. Var. Tinctoria, Folium, 2010). O extrato da folha de videira
contém flavonoides, como a quercetina-3-O-ß-glicuronídeo e a isoquercitrina, que são os
responsáveis pela sua ação (Kiesewetter et al., 2011).
Foi realizado um ensaio duplamente cego com 219 pessoas, que não tinham mais
nenhum problema de saúde nem estava a tomar outra medicação ou meias de compressão.
Um grupo recebeu placebo, outro recebeu 360 mg de estrato de folhas de videira por dia, e
o último grupo recebeu 720 mg. Ao fim de 12 semanas comparou-se a variação do volume
das pernas e a circunferência dos tornozelos. Os indivíduos que, por pertenceram ao grupo
controlo, não receberam estrato de folhas de videira tiveram um aumento desses valores, os
grupos testes tiverem diminuição do volume e circunferência. Mostrando assim eficácia da
folha de videira (Kiesewetter et al., 2011).
Uma revisão sobre segurança e dosagem de plantas medicinais durante a gravidez
refere que o uso tópico é seguro (Rouhi-Boroujeni et al., 2017). Contudo a monografia desta
planta do Committee on herbal medicinal products refere que ainda não foi estabelecida a
segurança para o uso da Vitis vinifera na gravidez, então o seu uso, quer oral quer tópico, não
está recomendado durante essa fase (European medicines agency (EMA) - Commitee on
herbal medicinal products (HMPC), 2010).
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Plantas utilizadas na prevenção de estrias
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb

Figura 4- Exemplares de Prunus dulcis.
Disponível em https://www.ebben.nl/en/treeebb/prdulcis-prunus-dulcis/

A Prunus dulcis, cujo nome comum é amendoeira, tem uma semente, vulgarmente
conhecida por amêndoa. É a partir das amêndoas maduras secas que se extrai o óleo de
amêndoas doces (Ahmad, 2010). Este óleo é utilizado, por via tópica, na prevenção e na
melhoria das estrias provocadas na gravidez (Lester, 2009), sendo que ele tem a capacidade
de ajudar nas condições da pele, minimizando cicatrizes, tornando-a mais macia, uniforme e
com bom aspeto (Ahmad, 2010).
O óleo de amêndoas doces é de aplicação tópica para o tratamento de estrias, mas
devido á sua grande lipossolubilidade, que por conter muita concentração de ácidos oleico e
de ácido linoleico, pode penetrar na pele. O óleo de amêndoas doces pode conter ácido
araquidónico, que está envolvido no mecanismo das prostaglandinas podendo levar ao
aumento da concentração destas, e consequentemente à indução das contrações uterinas
(Lester, 2009). Um outro estudo verificou que o uso de óleo de amêndoas doces pode
provocar contrações por um outro mecanismo, a aplicação do óleo na zona da barriga pode
por mecanicamente estimular a camada muscular do útero, o miométrio (Facchinetti et al.,
2012).
Este mesmo estudo descobriu que o óleo de amêndoas doces pode conter em
grandes quantidades vitaminas C e vitaminas E, que conseguem penetrar na pele através do
óleo. Estas duas vitaminas estão associadas a morte fetal, parto prematuro e rutura
prematura das membranas (Facchinetti et al., 2012).
Estes dados precisam de ser confirmados, e mais estudos devem ser efetuados, assim,
recomenda-se que não se utilize, durante a gravidez, o óleo de amêndoas doces, pelo menos
até existir mais informações (Facchinetti et al., 2012).
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Plantas utilizadas na ansiedade
Valeriana officinalis L.

Figura 5- Valeriana officinalis.
Disponível em: https://www.dr.hauschka.com/en_US/our-ingredients/plant-heroes/valerian/

A Valeriana officinalis, cujo nome comum é valeriana é utilizada pelas suas
propriedades sedativas, para ajudar no sono e em situações de ansiedade (Thomas et al.,
2016). Os extratos da raiz da valeriana apresentam capacidades sedativas porque
potencializam a libertação de Ácido gama-aminobutírico (GABA) e inibem da sua recaptação
e degradação. O GABA é um neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central (Savage
et al., 2018).
O constituinte principal responsável por esta ação é o ácido valeriânico, que é um
modelador dos recetores de GABA-A (Savage et al., 2018), os aminoácidos presentes no
extrato também apresentam essa capacidade de ligação em cérebro de ratos (Damnjanović
et al., 2010). Extratos aquosos de valeriana, conseguem inibir a transmissão de GABA e
estimular a sua libertação, o que proporciona um aumento da concentração do
neurotransmissor na fenda sináptica, em córtex de ratos (Damnjanović et al., 2010).
Vários estudos foram realizados em humanos para comprovar a eficácia do extrato
de raiz de valeriana no alívio da ansiedade e na melhoria do sono (Savage et al., 2018). Um
ensaio foi realizado em doentes sujeitos a terapia retroviral, essa terapia tem como efeito
secundário provocar ansiedade. Ao fim de 4 semanas de ingestão diária de 530 mg de
valeriana, 1h antes de dormir, houve uma melhoria da ansiedade e do sono
comparativamente ao grupo controlo (Ahmadi et al., 2017).
Relativamente à segurança da utilização de valeriana durante a gravidez não há
informação, assim a Agência Europeia do Medicamento (EMA) não recomenda o seu uso
durante a gravidez (European medicines agency (EMA) - Commitee on herbal medicinal
products (HMPC), 2015b).
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Hypericum perforatum L.

Figura 6- Hypericum perforatum.
Disponível em: https://gobotany.newenglandwild.org/species/hypericum/perforatum/

O Hypericum perforatum, de nome comum hipericão ou Erva de São João, é
geralmente utilizada para tratar ansiedade e transtornos depressivos ligeiros (Avila et al.,
2018). O extrato de hipericão contém hiperforina, hipericina (Amer et al., 2015).
A hipericina contribui para o tratamento da depressão por inibição da Monoamina
oxidase (MAO), a hiperforina atua por inibição da recaptação de serotonina, noradrenalina,
dopamina e GABA. Os flavonoides presentes nos extratos têm estruturas semelhantes aos
inibidores da MAO e também conseguem inibi-la (Russo et al., 2014).
Relativamente à segurança desta planta sabe-se que ela interage com muitos
medicamentos (Russo et al., 2014) e na gravidez e amamentação também tem os seus efeitos
indesejáveis. Um estudo com uma pequena amostra não revelou variações significativas entre
o grupo controlo e o grupo sujeito ao hipericão. O tempo de gestação, o número de partos
prematuros, o perímetro cefálico, a altura e o peso após o nascimento foram semelhantes
entre os dois grupos, mas a taxa de malformações foi de 8,1% no grupo exposto ao
Hipericão e de 3,3% no grupo não exposto, sendo que o valor médio na população em geral
é entre 3% a 5% (Kolding et al., 2015).
Durante a amamentação detetou-se níveis de hipericina no leite materno (Amer et
al., 2015) e foram reportados de caso de cólicas e letargia nos lactentes após tomarem leite
de mães que estavam a consumir hipericão (Avila et al., 2018).
Assim, o hipericão não é aconselhável para grávidas ou para mulheres em período de
amamentação (Amer et al., 2015).
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Plantas utilizadas para facilitar o parto
Ricinus communis L.

Figura 7- Ricinus communis.
Disponível em: https://seedempire.com/castor-bean-gibsonii-seeds-ricinus-communis.html

O Ricinus communis é conhecido vulgarmente por mamona. O óleo de rícino é
extraído das sementes desta planta. O óleo de rícino é usado como laxante e como indutor
do trabalho de parto (Gilad et al., 2018). O ácido ricinoleico é o principal ingrediente do
óleo de rícino e corresponde a 90% da sua composição (Gilad et al., 2018).
A ação indutora do trabalho de parto que é atribuída a este óleo está relacionada
como o seu efeito no trato gastrointestinal. Pensa-se que aconteça por estimulação reflexa
do útero quando acontece hiperemia, aumento de sangue, no intestino. Essa estimulação
pode provocar o aumento de prostaglandinas, que tem a capacidade de estimular a atividade
uterina (Dugoua, 2010).
Numa pesquisa de coorte prospetiva verificou o efeito indutor. O estudo analisou o
caso 100 mulheres entre as 40 e 42 semanas de gestação, foi administrada uma dose oral de
60 mL de óleo de rícino a 52 grávidas. As grávidas restantes foram o grupo controlo, que
não receberam o tratamento. No grupo que tomou óleo de rícino 57,7% das gestantes
entraram em trabalho de parto em 24h, no grupo controlo só 4,2% é que entrou em
trabalho de parto no mesmo período de tempo (Dugoua, 2010).
Mais estudos devem ser feitos para avaliar o efeito sistémico do óleo de rícino (Gilad
et al., 2018), e também se deve estudar os efeitos no bebé se o óleo for usado como laxante
ao longo da gravidez, o que pode ser contraindicado devido á sua ação estimuladora sobre o
útero.
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Rubus idaeus L.

Figura 8 - Rubus idaeus.
Disponível em: https://plantsam.com/rubus-idaeus/

A Rubus idaeus tem o comum de framboeseira, o chá feito a partir das suas folhas é
utilizado popularmente durante a gravidez para facilitar o parto e encurtar a sua duração
(McFarlin et al., 1999).
O mecanismo pelo qual o chá de framboeseira atua não é muito conhecido, mas
pensa-se que pode ser dose e tecido dependente, isto forque foi verificado que doses baixas
podem provocar contrações, enquanto que doses altas podem ter efeito espasmolítico e
causar diminuição das contrações (Dugoua, 2010).
Alguns estudos foram realizados para verificar esta atividade. Um ensaio clínico
duplamente cego foi realizado por Simpson et al. com 192 mulheres grávidas de 32 semanas.
Um grupo de 96 grávidas recebeu 2 comprimidos de 1,2 mg de folhas de framboeseira
diariamente. O outro grupo de 96 gestantes funcionou como controlo. O estudo demostrou
diferenças significativas apenas na diminuição do tempo segundo período do trabalho de
parto e diminuiu a necessidade de fórceps para ajudar no parto (Simpson et al., 2001).
Outro estudo, neste caso retrospetivo, realizado por Parsons et al. teve como
amostra os casos de 180 mulheres grávidas, em que 57 tomaram chá de framboeseira
durante a gravidez e 51 grávidas não tomaram fazendo parte do grupo controlo. O estudo
revelou que o grupo de gestantes que tomou framboeseira teve menos necessidade
intervenções para auxiliarem o parto, como rutura artificial das membranas, cesariana,
recurso a fórceps e a ventosas, comparativamente à necessidade de intervenções no grupo
controlo (Parsons et al., 1999).
Não foram reportadas complicações devido ao uso de framboeseira como auxiliar do
parto, contudo não há informação sobre toxicidade e teratogenicidade a longo prazo
(McFarlin et al., 1999).
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Plantas utilizadas como galactagogas
Trigonella foenum-graecum L.

Figura 9- Trigonella foenum-graecum.
Disponível em: https://www.cnseed.org/fenugreek-trigonella-foenum-graecum.html

A Trigonella foenum-graecum tem o nome comum de feno grego, e suas sementes são
utilizadas pelas suas propriedades galactagogas (Khan, Wu e Dolzhenko, 2018).
O mecanismo presumivelmente responsável pelo efeito estimulador de leite materno
do feno grego pode ser dividido em duas partes. Por um lado, o feno grego estimula as
glândulas sudoríparas, e como a glândula mamária é uma glândula sudorípara modificada
também se espera que seja estimulada. Por outro lado, também podem estar envolvidas
propriedades estrogénicas e a planta pode fornecer ácidos gordos essenciais (Zapantis,
Steinberg e Schilit, 2012).
Vários estudos foram realizados para comprovar a eficácia do feno grego como
galactagogo. Um estudo, realizado por Turkyılmaz et al., com 66 mulheres lactantes, que
tiveram os seus filhos recentemente, dividiu as mulheres em três grupos, um de controlo,
um a tomar chá com placebo e outro a tomar chá de feno grego. A perda de peso inicial dos
recém-nascido pós parto, que é normal, foi menor no grupo testado com o feno grego
comparativamente ao grupo controlo e grupo placebo, especulando-se assim que o feno
grego aumentou a produção de leite materno (Turkyılmaz et al., 2011).
Os efeitos secundários da toma de feno grego durante a gravidez podem ser
gastrointestinais, como náuseas, diarreia, flatulência. O feno grego também está associado à
exacerbação da asma, ao aumento do tempo de protrombina, e à ação hipoglicemiante.
Suspeita-se que o feno grego seja excretado no leite materno, porque as secreções da mãe
ganham um cheiro característico e a urina do lactente também (Zapantis et al., 2012).
Contudo os efeitos secundários no bebé não são conhecidos (Zuppa et al., 2010), e
faltam estudos sobre a segurança tanto da mãe, como do lactante, assim a sua utilização
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durante o período de amamentação é desaconselhada até novas investigações (European
medicines agency(EMA) - Commitee on herbal medicinal products(HMPC), 2015a).

Silybum marianum (L.) Gaerth

Figura 10- Silybum marianum.
Disponível em: https://www.brc.ac.uk/plantatlas/plant/silybum-marianum

A Silybum marianum, cujo nome comum é cardo-mariano, tem sido utilizada ao longo
da história devido ao seu efeito hepatoprotetor, mas nos anos mais recentes foi-lhe atribuída
a propriedade galactagoga (Zuppa et al., 2010/Zapantis et al., 2012). O composto ativo
responsável por estas ações é a silimarina, que se encontra nos frutos secos desta planta. A
silimarina é compota por silibina, o composto em maior concentração que varia entre os
60% e os 70%, seguido da silicristina, da silianina e da isosilibina (Zuppa et al., 2010).
O mecanismo responsável pela atividade galactagoga ainda não foi todo conhecido,
mas especula-se que a silimarina, sendo um fitoestrógeno, possa competir com os
antagonistas dos recetores de produção de leite pela ligação aos recetores estrogénicos ER2
(Zuppa et al., 2010).
Para estudar o efeito da silimarina foi realizado um estudo dividido em 2 partes.
Inicialmente administrou-se oralmente 600 mg, 3 vezes por dia, de silimarina micronizada
(BIO-C®) a 5 mulheres lactantes saudáveis, que decidiram parar de amamentar os seus filhos
devido à idade deles, após 5 dias do inicio da toma foram recolhidas amostras de leite e
analisadas por HPLC. Essa análise demonstrou que não tinha sido detetada silimarina no
leite. A segunda parte do estudo consistiu na administração de 420 mg de silimarina
micronizada a 25 mulheres lactantes e placebo a também 25 mulheres lactantes, durante 63
dias. Os 2 grupos de 25 mulher começaram o ensaio com níveis de produção e de
composição de leite equivalentes. A análise efetuada ao dia 30 mostrou que as mulheres do
grupo que recebeu a silimarina tiveram um aumento de produção de leite, em média, de
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64,43%, enquanto que o grupo controlo só teve, em média, um aumento de 22,51%. Por
outro lado, a composição do leite não sofreu alterações (Pierro, Di et al., 2008).
Contudo são precisos mais estudos, os realizados até agora apresentam várias
limitações nomeadamente amostras pequenas e medição indireta da quantidade de leite, por
outro lado não há dados suficientes de segurança para a lactante e para o lactente, o cardo
mariano não está na lista de Geralmente Reconhecido como Seguro (GRAS) da Food and
Drug Administration (FDA) (Forinash et al., 2012).
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Conclusão
Durante a gravidez a procura por plantas medicinais para alívio dos sintomas e
melhoria da qualidade de vida é uma realidade, por exemplo para as náuseas utilizam-se o
gengibre, para a diminuição da incidência de infeções urinarias procura-se o arando, a videira
vermelha ajuda na melhoria da circulação venosa, o óleo de amêndoas doces é utilizado na
prevenção e melhoria das estrias, a valeriana e o hipericão tem propriedades calmantes e
sedativas, durante o trabalho de parto utiliza-se o a framboeseira e óleo de ricínio, que
também tem propriedades laxantes, e como galactagogos, durante a amamentação, utiliza-se
o feno grego e cardo mariano.
Contudo a eficácia destas plantas para tratar os problemas e sintomas, prevenir
situações ou melhorar a qualidade de vida, durante gravidez é ainda questionável,
necessitando de mais investigação nessa área.
A segurança também é uma questão importante, a utilização de plantas medicinais
pode interagir farmacologicamente com medicação para condições pré-existentes ou pode
haver interação entra plantas tomadas, pode ter efeitos tóxicos tendo teratogenicidade e
desencadear de malformações congénitas e, pode provocar parto prematuro, baixo peso
neonatal, e baixo nível de Apgar, entre muitas outras consequências, assim há uma grande
necessidade de estudos neste âmbito. Outro problema relacionado com o uso de plantas
medicinais é a falta de informação sobre a dose eficaz e sobre doses tóxicas. Contudo não é
uma área fácil de estudar, devido ao momento delicado e suscetível da vida da mãe e do
desenvolvimento do bebé.
Para além dos problemas subjacentes ao efeito da planta, é a facilidade de acesso a
estas plantas ou a preparações com base nestas plantas. Também é importante atender há
existência de produtos adulterados e contaminados com metais tóxicos, microrganismos e
poluentes (McLay et al., 2017).
As mulheres recorrem a plantas medicinais durante a gravidez e no período de
amamentação por inicia própria, ou por terem sido aconselhadas por familiares e amigos,
mas uma pequena parte das mulheres grávidas refere que adquiriu o conselho de utilização
por parte de profissionais de saúde (Kennedy et al., 2016).
A informação disponível para mulheres sobre o uso de plantas medicinais na gravidez
e amamentação é pouca sobre estas questões de segurança, e os profissionais de saúde
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também não tem muita informação à sua disposição sobre a segurança do uso para poderem
aconselhar de forma clara e elucidativa.
Assim, e perante a informação disponível até à data, a certeza de afirmar que as
plantas medicinais são inofensivas na gravidez é muito pouca, até pelo contrário, há plantas
que estão desaconselhadas. Parafraseando o artigo de Trabace et al. “However, it is widely
accepted that absence of evidence is not the same as evidence of absence.”, o que significa que
não é por ainda não existirem estudos que provem que as plantas medicinais, tomadas
durante a gravidez e amamentação, tem efeitos nocivos, não quer dizer que esses efeitos não
existam (Trabace et al., 2015).
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