
A medicina fitoterápica tem crescido em todo o mundo, sendo es3
timado que, anualmente, seja responsável por 10 a 20% do mo3
vimento comercial do mercado farmacêutico. O aumento da sua 
popularidade é devido a vários fatores, entre os quais, a crença de 
que os produtos naturais são isentos de toxicidade e eficazes para o 
tratamento de novas e antigas doenças que apresentam tratamento 
convencional insatisfatório. Sua hepatotoxicidade é de difícil compro3
vação, uma vez que a automedicação é frequente e o paciente em 
geral não informa o uso destas substâncias a seu médico. O risco 
aumenta com a utilização de compostos que associam várias plan3
tas, com a seleção inadequada da porção atóxica da mesma e por 
contaminação química ou biológica (microorganismos) do composto. 
As manifestações clínicas da doença hepática induzida por produtos 
naturais é semelhante àquelas produzidas pelos medicamentos tradi3
cionais, variando desde as simples alterações das enzimas hepáticas, 
até hepatites agudas, crônicas, síndrome de obstrução sinusoidal e 
mesmo cirrose hepática. Além disto, muitos chás caseiros podem 
interagir com medicamentos tradicionais, interferindo no seu me3
tabolismo, modificando sua ação terapêutica ou exacerbando seus 
efeitos hepatotóxicos.

Hepatotoxicidade induzida por algumas plantas 
utilizadas com fins fitoterápicos 
Alcaloides da Pirrolizidína – Seu poder hepatotóxico é bem conhe3
cido, induzindo, principalmente, síndrome de obstrução sinusoidal 
(doença veno3oclusiva). Em altas doses, determina doença hepática 
aguda, inclusive fulminante e, em exposição prolongada, desencadeia 
hepatites crônicas e cirrose. As principais espécies implicadas são: 
Heliotropiun, Senecio, Crotalaria e Symphytum officinale (confrei). É 
o mais importante grupo de plantas com potencial hepatotóxico. A 
forma aguda apresenta3se com dor abdominal, hepatomegalia, as3
cite. Icterícia também pode estar presente. Período de latência em 
torno de 19345 dias. A mortalidade é alta, atingindo 20 a 40% das 
pessoas expostas. Em uma epidemia na Índia e Afeganistão, com 
188 casos comprovados, houve relato de 73 óbitos. O mecanismo 
de lesão hepática provavelmente é devido à ação tóxica direta, dose 
dependente, podendo, no entanto, haver fenômenos de idiossincra3
sia. Drogas indutoras enzimáticas, como fenobarbital, que é indutora 
do citocromo P33A4, podem agravar a hepatotoxicidade destas plan3
tas(1). Um paciente nosso, após uso de chá de confrei durante dois 
meses, apresentou quadro de icterícia importante, hepatomegalia e 
ascite, com a histologia hepática confirmando síndrome de obstrução 
sinusoidal (doença veno3oclusiva).  
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Germander – Conhecida entre nós como erva cavalinha, é usada 
comumente para tratamento de dor abdominal, da obesidade e como 
antipirética. Alterações  hepáticas aparecem entre três e 18 sema3
nas após início do seu uso, geralmente quando utilizada em doses 
superiores a 600mg/dia. A utilização prolongada pode induzir hepa3
tite crônica e cirrose hepática. A análise histológica pode demonstrar 
necrose de zona 3. Geralmente, há melhora gradual em dois a seis 
meses após sua interrupção. Os metabólitos tóxicos são os diterpe3
noides, que são metabolizados pelo CYP3A. A depleção do glutation, 
que é agravada pela desnutrição e pela indução enzimática produzida 
pelo uso concomitante com outros fármacos que competem na mes3
ma via metabólica, constitui fator de risco para hepatotoxicidade(2).
Ervas chinesas – Cerca de 7.000 plantas medicinais são usadas na 
China, e muitas delas são implicadas como causadoras de doenças 
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hepáticas, sendo que várias estão em uso no Brasil. Algumas mere3
cem citação especial.
Jin Bu Huan – usada como analgésica e sedativa, pode produzir he3
patite aguda e, recentemente, foi descrita uma possível associação 
com o surgimento de hepatite crônica(1). 
Syo3Saiko3To – utilizada como antipirética, tornou3se popular recen3
temente, ao ser empregada em alguns países como tratamento al3
ternativo da hepatite C. Demonstrou3se que ela aumenta a produção 
das interleucinas 1B,6 e do fator alfa de necrose tumoral e reduz a 
produção aumentada das interleucinas 4 e 5, frequentemente vistas 
nos portadores de hepatite cônica C(3). Por outro lado, há relatos de 
pacientes que agravaram a sua doença com seu uso. Hepatite aguda 
e crônica, fibrose hepática, esteatose microvesicular e colestase têm 
sido associadas à sua administração(3). 
Ma3huang – tem como constituinte a efedrina e é relacionada com 
casos de hepatite aguda grave(4). Acompanhamos um paciente que 
desenvolveu hepatite aguda com manifestação colestática. Houve 
evolução favorável, mas com remissão lenta da icterícia e normali3
zação das enzimas canaliculares três meses após a sua suspensão.

necessitando quatro meses para normalização dos exames hepáticos 
e um com quadro citotóxico que normalizou seus exames em 30 dias 
após suspensão da droga.
Kava3Kava (Piper methysticum) – Vários relatos de hepatite aguda 
têm sido apresentados, alguns com evolução grave para transplante 
hepático e mesmo para a morte(8).
Sena (Cassia angustifolia) – Utilizada como laxante; foi responsa3
bilizada por hepatite aguda em um paciente que a utilizava em 
doses elevadas.
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Sacaca (Croton cajucara Benth) – Planta comum na Amazônia, utili3
zada popularmente para tratamento da obesidade e hipercolestero3
lemia. Pode causar hepatite aguda, crônica e mesmo fulminante. Em 
um caso acompanhado em nosso serviço, ocorreu hepatite aguda 
colestática grave, com normalização lenta (quatro meses) das enzi3
mas hepáticas após a suspensão da droga. Com a sua reintrodução, 
realizada pela paciente, houve reaparecimento das manifestações 
clínicas e bioquímicas de hepatite aguda, semelhante à forma inicial, 
que evoluiu para cura após a retirada da substância. Esta evolução 
clínica sugere um provável mecanismo imunoalérgico.
Chá Verde (Camellia sinensis) – É uma das bebidas naturais mais 
consumidas no mundo, sendo utilizada como planta medicinal para 
várias situações. Alguns poucos casos de hepatite do tipo hepatoce3
lular têm sido descritos, com resolução completa, em torno de dois 
meses. Entretanto, há relato de indicação de transplante hepático em 
uma paciente, embora neste caso houvesse também abuso alcoólico. 
Na literatura, 34 casos de hepatotoxicidade relacionada à ingestão 
deste chá foram descritos entre 1999 e 2008(5). As mulheres são 
as mais acometidas, havendo, em geral, período de latência de cinco 
dias a 20 semanas. A lesão hepática geralmente é do tipo hepato3
celular, de evolução benigna, mas hepatite fulminante é descrita(6,7). 
Os metabólitos reativos são as catequinas, sendo que a sua forma 
de extração e preparação favorecem a hepatotoxicidade. Esta pra3
ticamente inexiste quando o chá é manipulado de forma tradicional, 
com água fervente, ao contrário dos produtos industrializados que 
fornecem o chá nas preparações em cápsulas ou fazem seu prepa3
ro com derivados hidroalcoólicos(6). A nossa experiência com essa 
substância induzindo doença hepática restringe3se a dois pacientes: 
um com hepatite colestática, que evoluiu para cura de modo lento, 

Porangaba (Cordia salicifolia) – Conhecida também como cafezinho, 
chá de mato, chá de bugre e chá de frade, tem como constituinte a 
alantoína. Em uma paciente nossa, foi responsável por hepatite aguda 
tipo hepatocelular, com elevações discretas das aminotransferases 
e rápida normalização destas com a suspensão do chá.
Isabgol (Plantago ovata) – Usada na constituição de muitos laxantes; 
tem sido relacionada como causadora de hepatite aguda, com pre3
sença de fibrose e células gigantes na histologia hepática(1).
Valeriana (Valeriana officinallis) – Alguns casos de hepatite aguda 
têm sido relatados com seu uso, inclusive com hepatite fulminante(9).
Poejo (Mentha pulegium L) – Seu constituinte tóxico é a pulegona, 
que tem como via metabólica o sistema enzimático CYP2E1 e pode 
produzir hepatite aguda e mesmo hepatite fulminante(10). O trata3
mento é o mesmo da hepatite por acetaminofen, com administração 
precoce de n3acetilcisteína.
Chaparral (Larrea tridentata) – Encontrada sob a forma de chás, 
cápsulas e tabletes. Tem sido usada para tratamento de resfriados 
comuns e, ultimamente, até para doenças mais sérias, como infecção 
pelo HIV. Induz doença hepática aguda colestática, que se manifesta 
após três a 52 semanas do início de seu uso, com recuperação em 
torno de uma a 17 semanas depois da sua descontinuação(11). Tam3
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bém foi descrita evolução para cirrose hepática e hepatite fulminante 
com necessidade de transplante do fígado.
Quelidônia3maior (Chelidonium majus) – Muitos são os relatos de 
hepatotoxicidade relacionados ao seu uso, principalmente hepatites 
colestáticas associadas a baixos títulos de autoanticorpos, sugerindo 
mecanismo de autoimunidade, manifestadas após períodos variados 
da sua ingestão(10). 
Cáscara Sagrada (Rhamnus purshiana) – É utilizada principal3
mente como erva laxativa. Tem sido implicada como causadora 
de hepatite colestática, mas também por associação com casos 
de hepatopatia crônica(10). 
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Hydroxycut – Produto utilizado, geralmente, para perda de peso. 

Vem sendo descrita, recentemente, insuficiência hepática, manifesta3

da, principalmente, sob forma de doença aguda colestática ou como 

insuficiência hepatocelular, com relação de casualidade com início do 

seu uso de dias a várias semanas, evoluindo por vezes com hepatite 

grave, inclusive com necessidade de transplante hepático(15).

Referências
1. Stedman C. Herbal hepatotoxicity. Semin Liver Dis. 2002;22:1953206.

2. Larrey D, Vial T, Pawels A. Hepatitis after germander (Teucrium chamaedrys) ad3
ministration: another instance of herbal medicine hepatotoxicity. Ann Inter Med. 
1992;117:129332.

3. Schiano TD. Liver injury from herbs and other botanicals. Clin Liver Dis. 1998;2:607331.

4. Peyrin3Biroulet L, Barraud H, Petit3Laurent F, Ancel D, Waltelet J, Hudziak H, et al. 
Hépatototoxicité de La phythérapie: données cliniques, biologiques, histologiques et 
mécanismes en cause pour quelques exemples caracteristiques. Gastroenterol Clin 
Biol. 2004;28:540350.

5. Bjornsson E, Olsson R. Serious adverse liver reactions associated with herbal weight3
3loss supplements. J Hepatol. 2007;47:29537.

6. Mazzanti G, Menniti3Ippolito F, Moro PA, et al. Hepatotoxicity from green tea: a review 
of the literature and two unpublished cases. Eur J Clin Pharmacol. 2009;65:331341.

7. Molinari M, Watt KDS, Kruszyna T, et al. Acute liver failure induced by green tea 
extracts: case report and review of the literature. Liver Transpl. 2006;12:189235.

8. Russmann S, Lauterburg BH, Helbling A. Kava hepatotoxicity. Ann Intern Med. 
2001;135:6839.

Erva de São Cristovão (Cimicifuga racemosa) – É uma planta 
indicada para diminuir os sintomas da menopausa, artralgias, 
mialgias, bronquites e obesidade. Sua hepatotoxicidade manifesta3
3se como doença hepática tipo autoimune, ou como insuficiência 
hepática grave(16,17). 
Harp (Uncária tomentosa) – Conhecida popularmente como unha 
de gato; usada para tratamento de artrites, dores de coluna e 
gota. Em nossa experiência, houve quadro de hepatite aguda tipo 
hepatocelular, desenvolvida com seu uso, havendo recuperação 
completa com a suspensão da substância.

Conclusões
Várias ervas de uso rotineiro produzem lesões hepáticas, em vir3
tude de ser o fígado o principal responsável pelo metabolismo 
e excreção destas substâncias. As hepatites medicamentosas 
podem ser assintomáticas, manifestando3se tão somente por alte3
rações das enzimas hepáticas ou apresentando3se com espectro 
clínico variado, muitas vezes como hepatites agudas, de evolução 
benigna, ou na forma grave, em que seu prognóstico é sombrio. A 
forma fulminante acomete um percentual elevado dos indivíduos 
com hepatites agudas medicamentosas que desenvolvem icterícia 
e, desses, somente 20% sobrevivem com tratamento conserva3
dor. As hepatites crônicas e a cirrose hepática são manifestações 
raras, sendo responsáveis por menos de 1% dos casos. 
O diagnóstico das hepatites medicamentosas é preponderante3
mente clínico e de difícil comprovação, em virtude da ausência 
de manifestações clínicas e bioquímicas específicas, sendo ne3
cessária a exclusão de outras patologias. A suspensão imedia3
ta do agente responsável é ainda a melhor opção terapêutica, 
devendo3se evitar a sua reintrodução, ou mesmo a administração 
de substâncias com estruturas químicas semelhantes, em virtude 
do risco de se desencadear doença hepática grave, às vezes com 
evolução fatal.
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