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RESUMO 

INTRODUÇÃO: As plantas medicinais muitas vezes são utilizadas com base 
em conhecimentos partilhados entre as gerações e também através de 
observações feitas sobre a utilização das mesmas por animais. Em um período 
de tempo, com o surgimento da indústria farmacêutica o interesse nessa 
terapia alternativa diminuiu e depois voltou a crescer impulsionado pelo 
“movimento fitness”. METODOLOGIA: As pesquisas foram realizadas nas base 
de dados SciELO na qual a mesma oferece artigos nacionais e internacionais 
que funcionam como referência para a produção de trabalhos científicos. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A toxicidade das plantas medicinais está 
relacionada aos constituintes químicos da planta, a quantidade ingerida, a 
forma de preparo para o consumo e a forma de conservação. O levantamento 
do uso de plantas medicinais para o tratamento de enfermidades permitem 
conhecer as propriedades curativas bem como as reações tóxicas associadas 
ao consumo de forma incorreta, confirmando que os conhecimentos e as 
culturas tradicionais podem contribuir para o conhecimento ao longo das 
gerações. CONCLUSÃO: O uso de plantas medicinais pela população precisa 
ser orientado por profissionais com a finalidade de diminuir os casos de 
intoxicação por consumo exagerado ou concentrado de extratos e derivados de 
plantas para o tratamento de enfermidades ou para o bem estar da população. 

 
Palavras-chave – Extratos vegetais; Toxicologia; Uso tradicional de plantas. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Medicinal plants are often used based on knowledge shared 
between generations and also through observations made on the use of them 
by animals. In a period of time, with the emergence of the pharmaceutical 
industry the interest in this alternative therapy declined and then returned to 
growing driven by the "fitness movement." METHODOLOGY: The research was 
carried out in the SciELO database in which it offers national and international 
articles that serve as reference for the production of scientific papers. 
RESULTS AND DISCUSSION: The toxicity of medicinal plants is related to the 
chemical constituents of the plant, the quantity consumed, the preparation 
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process for the consumption and the conservation form. The survey of the use 
of medicinal plants for the treatment of diseases allows to know the curative 
properties as well as the toxic reactions associated with consumption in an 
incorrect way, confirming that traditional knowledge and cultures can contribute 
to knowledge throughout the generations. CONCLUSION: The use of medicinal 
plants by the population needs to be oriented by professionals with the purpose 
of reducing the cases of intoxication due to exaggerated or concentrated 
consumption of extracts and derived from plants for the treatment of diseases or 
for the well being of the population. 
 
Keywords - Plant extracts; Toxicology; Traditional use of plants. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a literatura, houve um aumento significativo no uso de plantas 
medicinais na atualidade pela população dos grandes centros urbanos. A 
prática do uso de plantas e derivados como aliados à saúde e bem-estar já 
fazia parte do cotidiano dos indivíduos das zonas rurais. Com esse aumento de 
uso, estas práticas passaram a serem vistas com maior preocupação devido à 
sua íntima relação com a saúde podendo trazer benefícios como também 
muitos malefícios para o organismo de quem consome, dependendo da forma 
de uso (GUNEY, 2019).  

As plantas medicinais muitas vezes são utilizadas com base em 
conhecimentos partilhados entre as gerações e também através de 
observações feitas sobre a utilização das mesmas por animais. Em um período 
de tempo, com o surgimento da indústria farmacêutica o interesse nessa 
terapia alternativa diminuiu e depois voltou a crescer impulsionado pelo 
“movimento fitness” (MATTOS et al., 2018).  

É importante lembrar que algumas dessas plantas podem apresentar 
toxicidade devido a produção de metabólitos secundários que estão 
relacionados aos mecanismos de defesa das mesmas. Por conseguinte, as 
espécies que são consideradas tóxicas são as que produzem compostos com 
capacidade de alterar o metabolismo de homens e animais, sendo altamente 
prejudiciais. Além disso, a toxicidade de uma espécie vegetal pode ainda estar 
associada à fatores referentes à planta, ao ambiente e ao indivíduo que irá 
consumi-la (CAMPOS et al., 2016). Este estudo teve como objetivo, analisar as 
principais características de toxicidades das plantas medicinais por meio de 
uma revisão bibliográfica na literatura científica nacional e internacional. 
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METODOLOGIA 

A pesquisa das publicações científicas foi realizada de junho a julho de 2019. 
Foi consultada a base de dados eletrônica SciELO, sendo incluídos os artigos 
completos escritos em português, inglês ou espanhol compreendidos no 
recorte temporal de 2014 a 2019. 
 A seleção inicial foi feita a partir da aplicação do filtro de recorte temporal 
na base de dados. Conseguinte, foram selecionados para análise, por meio da 
leitura dos títulos e resumos, os artigos científicos que mencionavam 
informações sobre as plantas medicinais, o seu uso, o histórico e a toxicidade 
das mesmas. Posteriormente, foram escolhidos para serem lidos na íntegra 
aqueles que preencheram todos os critérios de inclusão estabelecidos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com as consultas à base de dados contendo o filtro de recorte temporal 
estabelecido, 739 artigos foram identificados: 524 sobre plantas medicinais em 
geral; 10 sobre sua história; 174 relacionados ao uso e 41 à toxicidade das 
mesmas. Houve a exclusão daqueles que não contemplaram o tema e os 
objetivos propostos no presente estudo. Do resultado, 12 foram lidos na íntegra 
para a elaboração deste resumo.  
 As plantas medicinais estão recebendo uma maior atenção devido à 
maior preocupação da população para com sua saúde, na qual a mesma 
funciona como uma forma alternativa para a não utilização de fármacos. 
Durante o estudo, também foi possível entender que a utilização das mesmas 
já vem desde o início da história da humanidade pela necessidade de curar 
alguns sintomas e enfermidades ((MATTOS et al., 2018). Além disso, algumas 
plantas aromáticas e medicinais possuem óleos essenciais que desempenham 
diversas atividades biológicas devido aos inúmeros constituintes ativos que 
estas possuem, atuando por vários mecanismos de ação (DIAS et al., 2019) 
muitas vezes sendo tóxicas para os seres que ingerem.  

A toxicidade das plantas medicinais está relacionada aos constituintes 
químicos da planta, a quantidade ingerida, a forma de preparo para o consumo 
e a forma de conservação. O levantamento do uso de plantas medicinais para 
o tratamento de enfermidades permitem conhecer as propriedades curativas 
bem como as reações tóxicas associadas ao consumo de forma incorreta, 
confirmando que os conhecimentos e as culturas tradicionais podem contribuir 
para o conhecimento ao longo das gerações (PEREIRA et al., 2019). 
 

CONCLUSÃO 

O uso de plantas medicinais pela população precisa ser orientado por 
profissionais com a finalidade de diminuir os casos de intoxicação por consumo 
exagerado ou concentrado de extratos e derivados de plantas para o 
tratamento de enfermidades ou para o bem estar da população. 
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