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1. INTRODUÇÃO 

 

O Cerrado ocupa uma extensa área na porção central do Brasil, em diversos Estados 

(SANO et al., 2008). Devido à sua situação geográfica, o Cerrado funciona como “elo” com 

outros Biomas como a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal e a Caatinga. Isso proporciona 

uma grande riqueza em biodiversidade o que pode ser comprovado na quantidade de espécies 

da flora fanerogâmica, estimada em mais de dez mil espécies, compondo um cenário de 

exuberante diversidade biológica e de grande influência no arcabouço cultural das populações 

que nele vivem (VILA VERDE; PAULA; CARNEIRO, 2003; ISPN, 2012).  

Em relação à fauna, existem cerca de 320.000 espécies de animais do bioma Cerrado, 

sendo apenas 2500, aproximadamente, formada por animais vertebrados, dos quais pode-se 

citar: o lobo guará, a ema e seriema. Certamente o Bioma apresenta também diversos animais 

peçonhentos, ou seja, capazes de produzir e inocular substâncias tóxicas, tais como serpentes, 

abelhas, aranhas, escorpiões e outros (ISPN, 2012 ). 

Ofidismo consiste no estudo do veneno de serpentes, cujo entendimento inclui não só 

os aspectos relacionados à composição e ações destes, mas deve também englobar os demais 

fatores relacionados aos envenenamentos, tais como, avaliações epidemiológicas regionais 

dos acidentes ofídicos, análise dos parâmetros biológicos dos venenos, aplicação da 

soroterapia e ainda as diversas práticas populares utilizadas nos casos de envenenamentos 

(VILAR; DE CARVALHO; FURTADO, 2005). 

Acidentes ofídicos representam um problema de saúde pública onde os antivenenos 

convencionais não neutralizam eficientemente os efeitos tóxicos sistêmicos provocados pelo 

envenenamento, sendo que vários autores têm apresentado diversos estudos sobre plantas com 

propriedades antiofídicas (DE PAULA, 2009).  

A utilização de plantas como medicamento decorre ao longo da história do homem. 

Por suas propriedades terapêuticas ou tóxicas adquiriram fundamental importância na 

medicina popular. O uso de plantas no combate aos efeitos dos acidentes ofídicos tem sido 

largamente utilizado por populações em todo o mundo. Do conhecimento destes povos, 

surgiram evidências cientificas sobre as propriedades antiofídicas destes extratos (DE 

PAULA, 2009). 

Segundo diversos autores cerca de 700 plantas apresentam potencial terapêutico 

antiofídico, onde aproximadamente 152 espécies são utilizadas com foco medicinal no Brasil, 

muitas com validação cientifica (DE PAULA, 2009; COSTA, 2010).  
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Desta forma, este trabalho se propõe a relacionar as principais plantas usadas como 

antiofídicas citadas na literatura para o Bioma Cerrado, dando ênfase ao “barbatimão” 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville. que demonstrou a capacidade de neutralização 

total do veneno da serpente Lachesis muta (L.), vulgarmente conhecida como surucucu, maior 

serpente peçonhenta da América do Sul.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL: 

 

Relacionar as principais plantas usadas como antiofídicas citadas na literatura para o 

Bioma Cerrado, dando ênfase ao “barbatimão” Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Efetuar uma revisão bibliográfica sobre ofidismo e plantas antiofídicas; 

- Realizar uma breve descrição sobre o Bioma Cerrado;  

- Discorrer sobre alguns aspectos do ofidismo e as principais serpentes peçonhentas; 

- Associar o ofidismo com o uso de plantas medicinais; 

- Elaborar uma tabela contendo as serpentes responsáveis por envenenamentos no Brasil; 

-Construir uma tabela contendo as principais plantas antiofídicas utilizadas no Bioma 

Cerrado; 

- Enfatizar a ação antiofídica do “barbatimão” Stryphnodendron adstringens. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica onde os dados do presente trabalho foram 

coletados em Livros específicos e também na internet, nos principais sites de busca de artigos 

científicos, tais como o Scielo, portal Capes, Google Acadêmico, incluindo trabalhos 

publicados em revistas indexadas, monografias, dissertações e teses científicas que continham 

dados sobre ofidismo e a utilização de plantas medicinais em seu contexto geral, com o 

objetivo de obter um maior domínio e conhecimento sobre o assunto.  

Para uma melhor exposição didática do tema, neste trabalho foi utilizada uma 

introdução geral e no desenvolvimento foi feita uma breve descrição sobre o Bioma Cerrado, 

traçados alguns conceitos em relação ao ofidismo, pontuando as serpentes peçonhentas e 

ainda enfocando as plantas medicinais, dando ênfase às antiofídicas citadas pela literatura, 

especialmente às do Bioma Cerrado, com destaque ao Barbatimão.  

Para esta planta foi realizada uma ilustração por meio de fotos em seu habitat na 

região de Goiânia-GO, bem como mencionado dois trabalhos específicos.. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1. O BIOMA CERRADO 

 

A diversidade de climas, solos, fitofisionomias e topografia existentes no Planalto 

Central do Brasil resultam no bioma denominado Cerrado, considerado a segunda maior 

formação vegetal brasileira, abrangendo os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Rondônia, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito 

Federal (PINHEIRO, 2008). 

Este bioma também se caracteriza por suas diferentes paisagens, que vão desde o 

cerradão (com árvores altas, densidade maior e composição distinta), passando pelo cerrado 

stricto sensu (com árvores baixas e esparsas), até o campo cerrado, campo sujo e campo limpo 

(com progressiva redução da densidade arbórea). Ao longo dos rios há fisionomias florestais, 

conhecidas como florestas de galeria ou matas ciliares. Essa heterogeneidade abrange muitas 

comunidades de mamíferos e de invertebrados, além de uma importante diversidade de 

microorganismos, tais como fungos associados às plantas da região. O Cerrado seria, 

portanto, um complexo de Biomas distribuídos em mosaico (COUTINHO, 1978; RIBEIRO et 

al., 2001). 

O sistema do IBGE que apresenta uma classificação da vegetação brasileira adaptado a 

um sistema universal, denomina de Savana florestada o “cerradão”, Savana Arborizada para 

“Cerrado strictu sensu”, Savana Gramíneo Lenhosa para “campo sujo” e Estepe Gramíneo 

Lenhosa para “campo limpo”. Além disso, conceitua a vegetação na região do Araguaia na 

Ilha do Bananal como “Savana Parque”, as Matas de Galerias como Floresta Estacional 

Semidecidual e Aluvial, as Matas Ciliares de Florestas Estacionais Deciduais e as Veredas de 

formação pioneira com influência fluvial (VELOSO; RANGEL FILHO; LIMA, 1991). 

O site referente à lista de espécies vegetais do Brasil, Flora do Brasil, criado pela 

parceria entre o Ministério do Meio Ambiente - MMA e o Conselho Nacional para o 

Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia – CNPq, dentre outros, conceitua os diversos 

domínios fitogeográficos brasileiros sendo o Cerrado formado por um mosaico de vegetações 

com fitofisionomias florestais, savânica e campestres, incluindo os campos rupestres. Este 

conceito foi retirado do conjunto de diversas bibliografias, incluindo o sistema do IBGE 

(FLORA DO BRASIL, 2012). 

As savanas ocorrem associadas às zonas tropicais, recobrem um quinto da superfície 

do planeta e são responsáveis por 30% da produção primária de toda a vegetação terrestre. Na 
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África, compreendem cerca de 15,1 milhões de km², o que representa 50% desse continente. 

Extensas áreas de savana podem ser encontradas também na Índia, Austrália, sudeste da Ásia, 

América Central e ilhas do Pacífico. Na América do Sul as savanas ocupam cerca de 2,1 

milhões de km², sendo que a maior parte está localizada no Brasil (PINHEIRO, 2008). 

O Cerrado possui uma heterogeneidade muito grande e, embora compartilhe muitas 

fisionomias com outros biomas, sua flora está entre as mais ricas do mundo. Ela é diferente e 

característica, possuindo plantas com grande potencial medicinal, alimentício, madeireiro e 

melífero. Sendo um Bioma reconhecido mundialmente como um dos 25 locais prioritários 

para a conservação (hotspots), tem grande parte de sua vegetação composta por espécies 

endêmicas (SANO et al., 2008). 

A flora do Cerrado apresenta espécies com grande potencial medicinal, crescendo a 

cada dia o interesse dos pesquisadores por espécies vegetais úteis, na tentativa de extrair 

princípios ativos dessas plantas no combate às doenças causadas por microorganismos, 

parasitas e até mesmo no intuito de amenizar os efeitos causados por acidentes envolvendo 

animais peçonhentos e o homem (MELO, 2011). 

 

4.2. SERPENTES PEÇONHENTAS E OFIDISMO 

 

As serpentes estão distribuídas por quase todos os ambientes terrestres (MEBS, 2002; 

CARDOSO et al., 2003 apud COSTA, 2010) e ao longo da história da civilização, sempre 

exerceram algum tipo de influência sobre os homens, seja na arte, na religião ou ainda na 

ciência.  

Apesar de serem vistas totalmente de maneira destrutiva por muitas pessoas, estes 

répteis são de fundamental importância no controle biológico de diversos animais que afetam 

a vida da humanidade, como os ratos (COSTA, 2010). 

Existem no mundo aproximadamente 3000 espécies de serpentes (PINHO; PEREIRA, 

2001), sendo que para o Brasil são estimados cerca de 371 espécies (BÉRNILS 2010 apud 

BERNARDE; GOMES, 2012), das quais 55 são pertencentes às famílias Elapidae (27 

espécies) e Viperidae (28 espécies), são consideradas peçonhentas e podem causar 

envenenamentos em seres humanos.  

O termo "peçonhento" se refere a um animal que apresenta veneno e algum tipo de 

mecanismo que possibilita a inoculação em outro organismo. Muitas cobras são venenosas 

(ex. as espécies da família Colubridae), contudo, poucas são peçonhentas (famílias Elapidae e 

Viperidae). As serpentes peçonhentas apresentam glândulas de veneno desenvolvidas 
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associadas a um aparelho inoculador (dentes), cuja função primária é a subjugação (matar) e 

digestão de suas presas (KARDONG, 1982; FRANCO 2003; MELGAREJO 2003 apud, 

BERNARDE, 2009).  

Existe uma confusão entre os leigos e também nos livros no Brasil em relação ao 

reconhecimento das serpentes peçonhentas, devido o fato das informações sobre a distinção 

entre peçonhentas e não peçonhentas terem sido baseadas na fauna de serpentes da Europa. A 

aplicação de certas regras como pupila do olho (vertical ou redonda), escamas dorsais 

(carenadas ou lisas), forma da cabeça (triangular ou arredondada) e tamanho da cauda (se afila 

bruscamente ou se é longa) não são aplicáveis a ofidiofauna brasileira devido a inúmeras 

exceções (BERNARDE, 2009). 

Para o reconhecimento de serpentes peçonhentas brasileiras, observa-se se a mesma 

apresenta a fosseta loreal (Figura 1), no caso dos viperídeos. A fosseta loreal é um pequeno 

orifício localizado lateralmente na cabeça entre o olho e a narina, com função de orientação 

térmica. Este órgão sensorial termorreceptor permite que os viperídeos localizem suas presas 

pela detecção da temperatura das mesmas (BERNARDE, 2009). 

 

  
Jararaca - Bothrops atrox (Linnaeus, 1978) Cascavel - Crotalus durissus (Linnaeus, 1978) 

            Figura 1: Localização da fosseta loreal em serpentes peçonhentas. 
                            Fonte: Bernarde, 2009 

 

As corais (Micrurus spp. e Leptomicrurus spp.), pertencentes a família dos elapídeos, 

não apresentam a fosseta loreal, a pupila do olho é redonda e as escamas dorsais são lisas (não 

carenadas). Quando uma serpente apresentar o padrão de colorido tipo "coralino", com anéis 

pretos, amarelos (ou brancos) e vermelhos, a mesma deve ser tratada como uma possível 

coral-verdadeira (Figura 2). Algumas corais amazônicas verdadeiras não apresentam anéis 

coloridos (vermelho, laranja ou amarelo) pelo corpo. (BERNARDE, 2009). 
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Coral-verdadeira - Micrurus hemprichii (Jan, 1958) 
 

Padrão coralino de Micrurus spixii Wagler,1824 

Figura 2- Características das serpentes “corais verdadeiras”. 
Fonte: Fotos Bernarde, 2009. 

 
 

Se a serpente possuir um guizo ou chocalho na porção terminal da cauda, trata-se de 

uma cascavel (Crotalus durissus) (Figura 3).  

Serpentes que apresentam a ponta da cauda com as escamas eriçadas e o formato das 

escamas dorsais parcialmente salientes, parecendo a "casca de uma jaca", trata-se de uma 

surucucu-bico-de-jaca - Lachesis muta (Linaeus, 1766) (Figura 4). 

 

  
Figura 3 – Cascavel - Crotalus durissus  
               Fonte: Fotos Bernarde, 2009 

Figura 4 – Surucucu-bico-de-jaca - Lachesis muta  
              Fonte: Fotos Sanjay Veiga, 2009 

 

Entende-se por ofidismo o acidente produzido pela picada de serpentes as quais 

inoculam veneno e, conforme a espécie, pode ser fatal (COSTA, 2002). Desta forma, a 

identificação das serpentes é essencial para a produção do antiveneno apropriado 

(BERNARDE, 2012).  
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Os acidentes ofídicos representam sério problema de saúde pública nos países 

tropicais pela frequência com que ocorrem e pela morbi-mortalidade que ocasionam (PINHO; 

PEREIRA, 2001). 

De acordo com as estatísticas do Sistema Nacional de Informações Tóxico-

Farmacológicas, no Brasil, os acidentes por animais peçonhentos ocupam o segundo lugar nas 

intoxicações humanas, sendo apenas ultrapassados pelos medicamentos. (PINHO; 

OLIVEIRA; FALEIROS, 2004). 

A maioria destes acidentes são causados por jararaca, jararacuçu, urutu; uma pequena 

parte por cascavel e menos ainda por coral e surucucu, que é considerada a maior serpente 

peçonhenta da América do Sul (VILAR; CARVALHO; FURTADO, 2005). 

De acordo com o gênero de serpente, os acidentes são classificados em botrópico, 

crotálico, laquético e elapídico (ARAÚJO et al., 2003 apud BERNARDE; GOMES, 2012). 

Com as recentes mudanças taxonômicas das serpentes peçonhentas (FENWICK et al., 2009 

apud BERNARDE; GOMES, 2012), os gêneros estão agora distribuídos de acordo com o tipo 

de acidente da seguinte forma: botrópico (Bothrops, Bothropoides, Bothriopsis, 

Bothrocophias e Rhinocerophis), crotálico (Crotalus), laquético (Lachesis) e elapídico 

(Micrurus e Leptomicrurus) (BERNARDE, 2009; BERNARDE; GOMES, 2012).  

Os venenos de serpentes são conhecidos pelo homem desde os tempos antigos, sendo 

uma mistura complexa de proteínas e peptídeos os quais induzem atividades biológicas em 

suas vítimas. A composição do veneno pode variar de acordo com a distribuição geográfica e 

ontogenia nos espécimes de uma mesma espécie (MELGAREJO, 2009; BERNARDE, 2009).  

Nas serpentes, o veneno é uma adaptação evolutiva, a qual serve para imobilizar as 

presas, secundariamente usado para a defesa. Ressalta-se que uma cobra pica o ser humano ou 

animais, somente quando se encontra assustada ou sente-se ameaçada (REIS, 2010 apud 

BORGES, 2011). O veneno que produz desempenha um papel fundamental no metabolismo 

desses animais, atua como se fosse uma 'glândula salivar' cuja secreção é especializada em 

paralisar, lubrificar e iniciar a digestão da vítima (CHAO, 2010 apud BORGES, 2011). 

Depois de inoculados os venenos podem ter efeitos locais e sistêmicos, que acometem 

tanto a região da picada (e.g. dor, edema, necrose, equimose) quanto os tecidos e órgãos à 

distância (e.g. coagulação sangüínea, neurológicos, musculares e cardíacos), como o veneno 

botrópico e laquético, ou apenas efeitos sistêmicos predominantes, como os venenos crotálico 

e elapídico; sobre os venenos dos colubrídeos existem poucos trabalhos ( MELGAREJO, 

2003, MACKESSY, 2002 apud VILAR; CARVALHO; FURTADO, 2005).  
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A classificação dos venenos das serpentes peçonhentas brasileiras, segundo sua 

atividade fisiopatológica é para o gênero Bothrops e Lachesis: proteolítica, coagulante, 

hemolítica e hemorrágica; para os gêneros Micrurus: neurotóxica e para o gênero Crotalus: 

neurotóxica, miotóxica e coagulante (CARDOSO, 1990 apud BERNARDE, 2009; 

MELGAREJO, 2009). 

A letalidade do acidente botrópico é de 0,3%, sendo responsável por cerca de 90% dos 

acidentes ofídicos, as principais atividades do veneno são proteolítica (atividade inflamatória 

aguda), coagulante e hemorrágica (ARAÚJO et al., 2003 apud BERNARDE, 2012; 

MELGAREJO, 2009). 

Para JORGE; RIBEIRO (1990) apud BORGES (2011), outras atividades que podem 

participar da fisiopatologia do envenenamento botrópico são a fibrinogenolítica, fibrinolítica e 

agregadora de plaquetas. 

Os acidentes crotálicos são responsáveis por cerca de 7,7% dos acidentes ofídicos no 

Brasil. Entre os grupos causadores, é o gênero que apresenta maior letalidade com 1,8%. As 

atividades principais do veneno são neurotóxica, miotóxica e coagulante (ARAÚJO et al., 

2003 apud BERNARDE, 2012; MELGAREJO, 2009). 

Acidente laquético é responsável por cerca de 1,4% dos acidentes ofídicos. A 

letalidade registrada para o acidente laquético é de 0,9%, cerca de três vezes mais letal do que 

o botrópico e metade da letalidade do crotálico. Atividades principas do veneno: proteolítica 

(atividade inflamatória aguda), hemorrágica, coagulante e neurotóxica (ARAÚJO et al., 2003 

apud BERNARDE, 2012; MELGAREJO, 2009). 

Acidentes elapídicos são responsáveis por menos de 1% dos acidentes ofídicos. A 

letalidade usualmente não é expressa em trabalhos científicos devido à porcentagem deste ser 

pequena em relação aos outros acidentes ofídicos. Apresentam como principal atividade do 

veneno neurotóxica (ARAÚJO et al., 2003 apud BERNARDE, 2012; MELGAREJO, 2009). 

No que se refere à ação proteolítica, as enzimas proteolíticas induzem a liberação de 

substâncias vasoativas, tais como bradicinina e histamina, que em casos de envenenamento 

grave, podem levar ao choque. No local da picada, além da intensa dor, pode-se notar o 

surgimento de um edema firme (inchaço duro), equimose (manchas), rubor 

(avermelhamento), bolhas hemorrágicas (ou não), que pode se seguir de necrose, a qual atinge 

pele, músculos e tendões. Ocorre uma ativação dos eventos de coagulação (BEM NETO, 

2010 apud BORGES, 2011). 

Nas últimas décadas inúmeras pesquisas tem sido realizadas a fim de investigar a 

bioquímica e a farmacologia das peçonhas de serpentes (COSTA, 2010). Cada espécie de 
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serpente produz um veneno único, com diferentes componentes e diferentes quantidades de 

substâncias tóxicas e não tóxicas (CHAO, 2010 apud BORGES, 2011). 

 

 

4.3. PLANTAS MEDICINAIS  

 

4.3.1. PLANTA MEDICINAL, FITOFÁRMACO, MEDICAMENTO, FITOTERÁPICO 

 

As plantas produzem uma grande variedade de compostos químicos, os quais são 

divididos em dois grupos: metabólitos primários e secundários. O metabolismo primário é 

considerado como uma serie de processos envolvidos na manutenção fundamental da 

sobrevivência e do desenvolvimento, enquanto o metabolismo secundário consiste num 

sistema com importante função para a sobrevivência e competição no ambiente (DIXON 2001 

apud SILVA 2011). 

Os metabólitos secundários nas plantas são compostos químicos não necessários para 

a sobrevivência imediata da célula, mas serve como uma vantagem evolucionária para a sua 

sobrevivência e reprodução. Alguns metabólitos secundários só estão presentes em 

determinadas espécies e cumprem uma função ecológica específica, como por exemplo, atrair 

os insetos para transferir-lhes o pólen ou a animais para que estes possam consumir seus 

frutos e assim poder disseminar suas sementes. Também podem atuar como pesticidas 

naturais de defesa contra herbívoros ou microorganismos patogênicos, além de agentes 

alelopáticos (responsáveis por favorecer a competição com outras plantas), também podem 

sintetizar metabólitos secundários em resposta a dano em algum tecido da planta, assim como 

proteção para a luz UV e outros agentes físicos agressivos, incluindo sinais para a 

comunicação entre plantas com microorganismos simbiontes (VERPONTE, 2000 apud 

SILVA, 2011). 

Além disso, os produtos secundários das plantas compreendem uma riqueza de 

compostos interessantes para o ser humano, pois tem grande aplicabilidade por seus efeitos 

terapêuticos. Os metabólitos secundários tem a característica de se acumularem em órgãos 

específicos ou em certas fases do desenvolvimento (VERPONTE, 2000 apud SILVA 2011). 

Aproximadamente 100.000 metabólitos já são conhecidos, com cerca de 4.000 novos 

que estão sendo descobertos a cada ano. Alguns compostos são abundantes em varias espécies 

de plantas, tais como muitos compostos fenólicos. Entretanto os alcalóides são produzidos por 

algumas famílias ou por determinadas espécies. (VERPONTE, 2000 apud SILVA 2011).  
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Os três grupos de metabólitos secundários mais importantes em plantas são os 

terpenos (um grupo dos lipídios), compostos fenólicos (derivados dos carboidratos) e os 

alcalóides (derivados dos aminoácidos, principais constituintes das proteínas). Muitos são 

importantes como toxinas ou inibidores de alimentação e assim podem contribuir à 

sobrevivência da planta (CASTRO; KLUGE; PERES, 2005 apud BERGAMASCHI, 2010). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011) planta medicinal é “todo e 

qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem ser utilizadas 

com fins terapêuticos ou que sejam precursores de fármacos semissintético” (VEIGA 

JUNIOR; PINTO; MACIEL, 2005). 

De acordo com a Organização Panamericana de Saúde (OPS), plantas medicinais são 

aquelas usadas com função de ajudar, prevenir ou curar enfermidades, ou alterar processos 

psico-patológicos, sendo também denominadas plantas utilizadas como fontes para fármacos 

ou derivados deles (FERREIRA, 2001). Já na Farmacopéia Brasileira (ANVISA, 2011) a 

definição de plantas medicinais consiste na espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com 

propósitos terapêuticos. 

Fármaco é um composto ativo que faz parte da composição de um medicamento, 

independente de sua origem: natural, biotecnológica ou sintética (FERREIRA, 2001), sendo 

que fitofármaco, por definição "é a substância ativa, isolada de matérias-primas vegetais ou 

mesmo mistura de substâncias ativas de origem vegetal" (ANVISA, 2011). 

Um medicamento é o produto farmacêutico, tecnicamente, obtido ou elaborado, que 

contém um ou mais fármacos e outras substâncias, com finalidade profilática, curativa, 

paliativa ou para fins de diagnóstico, em que está estabelecida a relação prescritor-

farmacêutico-usuário. "(ANVISA, 2011). 

A Farmacopeia Brasileira é o Código Oficial Farmacêutico do país, onde estão 

estabelecidos os critérios de qualidade dos medicamentos em uso, tanto manipulados quanto 

industrializados, compondo o conjunto de normas e monografias de farmacoquímicos, 

estabelecido para o país (ANVISA, 2011). 

Um fitoterápico é um medicamento obtido exclusivamente de plantas (partes aéreas, 

raízes, extratos, resinas e óleos), no estado bruto, ou como formulações farmacêuticas 

(FERREIRA, 2001). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2011), define 

fitoterápico como  “o produto obtido de planta medicinal, ou de seus derivados, exceto 

substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa.  

Outro conceito para fitoterápico consiste em “todo medicamento tecnicamente obtido e 

elaborado, empregando-se exclusivamente matérias-primas vegetais (extrato, tintura, óleo, 
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cera, exsudato, suco, e outros) com finalidade profilática, curativa ou para fins de 

diagnóstico, com benefício para o usuário”. É o produto final acabado, embalado e rotulado, 

sendo que na sua preparação podem ser utilizados adjuvantes farmacêuticos permitidos na 

legislação vigente. Não podem ser incluídas substâncias ativas de outras origens, não sendo 

considerado produto fitoterápico quaisquer substâncias ativas, ainda que de origem vegetal, 

isoladas ou mesmo suas misturas. A principal diferença entre planta medicinal e o fitoterápico 

reside na elaboração da planta para uma formulação específica, o que caracteriza um 

fitoterápico (VEIGA JUNIOR; PINTO; MACIEL, 2005). 

Com relação aos fitoterápicos, existem pontos que merecem atenção especial no que 

se refere à presença de substâncias "não identificadas", tais como adulterantes, diluentes, ou 

simplesmente misturas com outros extratos vegetais. Neste último caso, existe a possibilidade 

do comprometimento da qualidade do fitoterápico (VEIGA JUNIOR; PINTO; MACIEL, 

2005). 

No Brasil, algumas mudanças vêm acontecendo no sentido de implementar programas 

visando a ampliação da utilização de remédios tradicionais de eficácia comprovada e 

exploração das possibilidades de se incorporar os detentores de conhecimento tradicional às 

atividades de atenção primária em saúde. Neste sentido, o Conselho Nacional de Saúde, 

através da portaria GM nº 971 de 03 de maio de 2006 propõe: 

A inclusão das plantas medicinais e fitoterapia, homeopatia e medicina tradicional 

chinesa, acunpuntura e termalismo social/crenoterapia como opções terapêuticas no 

sistema público de saúde. Essa politica traz dentre suas diretrizes para as plantas 

medicinais e fitoterapia a elaboração da Relação Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos;e o provimento ao acesso a plantas medicinais e fitoterápicos aos 

usuários do SUS (BRASIL, 2006). 

Desta forma, ficou garantido à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de 

plantas medicinais e fitoterápicos, sendo que o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) divulgou 

a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (Renisus), composta por 71 

espécies, sendo que muitas ocorrem no Bioma Cerrado. A ideia é orientar pesquisas e estudos, 

com o objetivo de ampliar a lista de medicamentos fitoterápicos disponíveis na assistência 

farmacêutica básica em todo o país. 

Das 71 espécies da lista do SUS, oito já foram aprovadas e estão sendo distribuídas na 

rede pública de saúde, dentre elas: alcachofra, aroeira, cáscara sagrada, garra do diabo, guaco, 

isoflavona da soja e unha de gato. 

No caso da comercialização popular de plantas medicinais, muitos cuidados, válidos 

até mesmo para plantas de uso milenar, são relevantes, tais como identificação errônea da 
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planta, pelo comerciante e pelo fornecedor, possibilidades de adulteração em extratos, 

cápsulas com o pó da espécie vegetal, pó da planta comercializado em saquinhos e garrafadas, 

interações entre plantas medicinais e medicamentos alopáticos que possam estar sendo 

ingeridos pelo usuário da planta, efeitos de superdosagens, reações alérgicas ou tóxicas 

(VEIGA JUNIOR; PINTO; MACIEL, 2005). 

 

4.3.2. PLANTAS MEDICINAIS E OFIDISMO  

 

Faz parte da sabedoria popular a crença de que, quando um povo é acometido por 

determinado mal, coincidentemente, existe em abundância na região a erva indicada para o 

tratamento. Chineses, hindus, egípcios, persas, gregos e romanos, além de outros, já 

conheciam e utilizavam as ervas medicinais (COLETTO, 2008). 

Historicamente, o homem utiliza recursos naturais como os vegetais, para diversos 

fins, principalmente alimentício e medicinal. Nessa constante interação homem-ambiente, a 

necessidade tornou-se um fator relevante no delineamento da medicina popular regional. A 

medicina popular vem oferecendo uma contribuição cada vez maior às ciências do homem, 

devido a uma gama de conhecimentos e práticas médicas de caráter empírico, influenciadas 

pelo contexto sócio-cultural, econômico e físico, no qual encontram-se inseridos. Com isso, a 

abordagem etnobotânica, ou seja, o estudo das plantas medicinais a partir de seu emprego por 

uma dada população, constitui um aparato útil na elaboração de estudos farmacológicos e 

fitoquímicos, por já estarem consagradas pelo uso contínuo (VILA VERDE;  PAULA; 

CARNEIRO, 2003).  

Um dos primeiros relatos sobre o uso de plantas brasileiras para inibir as ações de 

envenenamentos por serpentes foi feito no século XIX, através das descrições das viagens que 

os dois naturalistas bávaros Johann Baptist von Spix (1781-1826) e Carl Friedrich Phillip von 

Martius (1794-1868) empreenderam por diversas regiões brasileiras entre 1817-1820, a 

convite da arquiduquesa Leopoldina, no contexto cultural da vinda de vários naturalistas ao 

Brasil (VILAR; DE CARVALHO; FURTADO, 2005). 

A despeito da existência do soro antiofídico, a busca por um antídoto que cure o 

paciente acidentado por serpente tem sido uma constante na vida do homem, seja por meio de 

práticas que utilizem as mais diversas substâncias, desde animal, vegetal ou mineral, até rezas 

ou invocações do sobrenatural. Plantas e seus extratos têm sido utilizados pela medicina 

popular no tratamento do ofidismo onde existem serpentes peçonhentas de importância 

médica. Tendo em vista o número de mortes causadas pelo ofidismo, particularmente em 
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comunidades de difícil acesso, o desenvolvimento de medicamentos de baixo custo e 

termoestáveis para o tratamento emergencial é extremamente importante (MISE; CASAIS-E-

SILVA; LIRA-DA-SILVA, 2009). 

O tratamento utilizado no acidente causado por serpentes peçonhentas é a soroterapia. 

Esse tratamento é eficaz em tratar efeitos sistêmicos, porém é ineficaz em neutralizar os 

efeitos locais. Por este motivo pesquisadores vem buscando cada vez mais alternativas para 

minimizar os efeitos tóxicos locais induzidos pelo veneno ofídico (PEREIRA et al., 2008). 

Neste contexto, os extratos de plantas constituem uma rica fonte de novos compostos 

com diversas atividades farmacológicas, uma vez que vários compostos extraídos das plantas 

são utlilizados na medicina, tais como a morfina, codeína, papaverina, efedrina, quinina e 

salicinina. Pesquisas em busca de alternativas para amenizar quadros desencadeados por 

acidentes ofídicos vem crescendo mundialmente, principalmente através do uso de plantas 

medicinais. As plantas medicinais são fontes de muitos compostos farmacologicamente ativos 

como cumarinas, flavonóides, taninos, terpenos e em regiões mais isoladas representam uma 

das únicas opções utilizadas para neutralizar ou minimizar o quadro agudo, resultante da ação 

de toxinas presentes nos venenos (SANTOS, 2002 apud PEREIRA et al., 2008).  

As plantas medicinais têm sido vastamente estudadas e sua eficácia tem sido 

demonstrada contra várias doenças. Essas plantas podem ser encontradas em diversas regiões 

do planeta e suas utilidades têm sido exploradas pela população local e pelas indústrias 

farmacêuticas. Dentre essa vasta variedade de plantas medicinais, encontra-se uma classe 

especial que possui a propriedade antivenenos. A possibilidade de usar plantas antivenenos é 

de grande importância para a saúde pública e indústria de fármacos quando se leva em 

consideração a diversidade de animais venenosos que encontra-se distribuída nos continentes 

(PUGA, 2008). 

Mais de 700 plantas têm sido descritas em todo o mundo como sendo utilizadas pela 

medicina popular para os acidentes com serpentes, principalmente pela população rural e 

indígena. Esse tipo de tratamento é geralmente utilizado a fim de amenizar os danos locais 

(dor, edema e necrose) e deter a hemorragia provocada pela peçonha (MARTZ, 1992; MORS 

et al., 2000; OTERO et al., 2000; SOARES et al., 2005; 2009 apud COSTA, 2010).  

As plantas medicinais representam assim uma importante fonte de compostos 

bioativos com potencial de auxiliar diretamente no tratamento do envenenamento ofídico, ou 

indiretamente, na suplementação da soroterapia convencional (COSTA, 2010). 
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5-RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1-SERPENTES RESPONSÁVEIS POR ENVENENAMENTOS NO BRASIL 

 

A seguir serão apresentadas listas referentes às principais espécies ofídicas 

responsáveis por envenenamentos no Brasil (tabelas 1, 2, 3 e 4) com os nomes 

científicos/família, nomes populares das serpentes, incluindo também dados de distribuição 

geográfica e Biomas onde os animais são encontrados. Serão destacadas na cor azul as 

espécies que ocorrem no Estado de Goiás. 

Os dados foram compilados de BERNARDE (2012), sendo que as modificações foram 

acrescidas por meio de dados do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e 

Anfíbios-RAN/ICMBio e consulta à base de dados denominada de “The Reptile Database” 

(UETZ, 2012), além do livro de CARDOSO et al., (2009).  

 
Tabela 1. Serpentes responsáveis pelo envenenamento Botrópico com seus respectivos 
nomes científicos/família, nomes populares, distribuição geográfica e Bioma encontrado. 
 

ESPÉCIE/FAMÍLIA 
NOME 

POPULAR 
DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

BIOMA (S) 
BRASILEIROS 

Bothriopsis bilineata (Wied, 1825) 

VIPERIDAE 

Bico-de-
papagaio, 
papagaia, 
jararaca-verde 

AM, AC, RR, BA, 
RJ, MG, MT, RO, 
ES, MA, PA, AP, TO 

Amazônia, Mata 
Atlântica 

Bothriopsis taeniata (Wagler, 1824) 

VIPERIDAE 

Jararaca-estrela, 
jararaca-cinza 

PA, AM, Guiana, 
Peru, Bolívia, 
Equador, Suriname, 
Colômbia  

Amazônia  

Bothrocophias hyoprora (Amaral, 1935) 

VIPERIDAE 

Jararaca-
nariguda, 
jararaca-bicuda 

Equador, Peru, 
Bolívia, Colômbia, 
AM, RO, PA, AC 

Amazônia  

Bothrocophias microphthalmus (Cope, 1876) 

VIPERIDAE 
Jararaquinha 

RO, Equador, Peru, 
Bolívia, Colômbia 

Amazonia 

Bothropoides alcatraz (Marques, Martins & 
Sazima, 2002) 

VIPERIDAE 

Jararaca-de-
Alcatraz 

SP 

Mata Atlântica  

Bothropoides diporus (Cope, 1862) 

VIPERIDAE 
Jararaca-pintada 

Argentina, Paraguai, 
SP, PR, SC, RS, MS 

Mata Atlântica  

Bothropoides erythromelas (Amaral, 1923) Jararaca-da-seca AL, BA, CE, MA, 
MG, PB, PE, RN, 

Caatinga  
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VIPERIDAE SE, PI 

Bothropoides insularis (Amaral, 1921) 

VIPERIDAE 
Jararaca-ilhôa SP 

Mata Atlântica 

Bothropoides jararaca (Wied, 1824) 

VIPERIDAE 
Jararaca 

BA, ES, RJ, MG, SP, 
PR, SC, RS, MT, 
Paraguai, Argentina 

Mata Atlântica 

Bothropoides lutzi (Miranda-Ribeiro, 1915) 

VIPERIDAE 
Jararaca-pintada 

MG, BA, GO, TO, 
PI, PE, CE 

Cerrado, Caatinga 

Bothropoides marmoratus (Silva & 
Rodrigues, 2008) 

VIPERIDAE 

Jararaca-pintada GO 

Cerrado 

Bothropoides mattogrossensis (Amaral, 1925) 

VIPERIDAE 

Jararaca-
pintada, boca-
de-sapo 

MT, MS, RO,GO, 
TO, SP, AM, 
Bolívia, Paraguai, 
Argentina 

Cerrado, Pantanal 

Bothropoides neuwiedi (Wagler, 1824) 

VIPERIDAE 
Jararaca-pintada 

BA, MG, GO, SP, 
RJ, ES, PR, 
Paraguai, Peru, 
Argentina 

Cerrado, Mata 
Atlântica  

Bothropoides pauloensis (Amaral, 1925) 

VIPERIDAE 
Jararaca-pintada 

SP, MG, GO, MT, 
MS, PR, Paraguai, 
Bolivia 

Cerrado, Pantanal 

Bothropoides pubescens (Cope, 1870) 

VIPERIDAE 
Jararaca-pintada RS, Uruguai 

Pampa 

Bothrops atrox (Linnaeus, 1758) 

VIPERIDAE 

Jararaca, 
surucucu, 
combóia 

AM, PA, AC, RO, 
TO, AP, MA, RR, 
MT, Bolívia, Peru, 
Colombia, Venezuela 

Amazonia  

Bothrops brazili Hoge, 1954 

VIPERIDAE 
Jararaca 

PA, AM, RO, MT, 
Equador, Peru, 
Bolívia, Suriname, 
Venezuela, Guiana 

Amazônia  

Bothrops jararacussu Lacerda, 1884 

VIPERIDAE 
Jararacuçu 

MG, ES, RJ, RS, SP, 
SC, BA, MS, 
Argentina, Bolívia, 
Paraguai 

Mata Atlântica  

Bothrops leucurus Wagler, 1824 

VIPERIDAE 
Jararaca 

ES, BA, SE, AL, PE, 
PB, CE, RN 

Mata Atlântica 
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Bothrops marajoensis Hoge, 1966 

VIPERIDAE 
Jararaca PA 

Mata Atlântica  

Bothrops moojeni Hoge, 1966 

VIPERIDAE 

Jararaca. 
Caissaca 

TO, GO, DF, PA, PI, 
PR, SP, MA, BA, 
MT, MS, Paraguai, 
Argentina, Bolivia 

Cerrado, Caatinga 

Bothrops muriciensis Ferrarezzi & Freire, 2001 

VIPERIDAE 
Jararaca AL 

Mata Atlântica  

Bothrops pirajai Amaral, 1923 

VIPERIDAE 
Jararaca BA 

Mata Atlântica  

Rhinocerophis alternatus (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

VIPERIDAE 

Urutu-cruzeiro, 
cruzeira 

GO, MG, MS, SP, 
PR, SC, RS, 
Paraguai, Uruguai, 
Argentina 

Cerrado, Pampa 

Rhinocerophis cotiara (Gomes, 1913) 

VIPERIDAE 
Cotiara 

SP, PR, SC, RS, 
Argentina 

Mata Atlântica, 
Pampa 

Rhinocerophis fonsecai (Hoge & Belluomini, 
1959) 

VIPERIDAE 

Jararaca SP, RJ, MG 

Mata Atlântica  

Rhinocerophis itapetiningae (Boulenger, 
1907) 

VIPERIDAE 

Jararaca 
MG, GO, MT, SP, 
PR 

Cerrado, Pampa, 
Mata Atlântica 

BERNARDE ( 2012), modificado por ROBERTA COSTA a partir de CARDOSO (2009) , The Reptile Database 
(UETZ, 2012), RAN/ICMBio (2012). Os nomes destacados em azul ocorrem no Estado de Goiás.   
 

 

Tabela 2. Serpentes responsáveis pelo envenenamento Crotálico com seus respectivos 
nomes científicos/família, nomes populares, distribuição geográfica e Bioma encontrado. 
 

ESPÉCIE / FAMÍLIA  NOME POPULAR  
DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

BIOMA (S) 

BRASILEIROS 

Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) 

VIPERIDAE 

Cascavel, boicininga, 
maracambóia 

MT, MS, RO, AM, AP, PA, 
RR, SP, MG, DF, GO, TO, 
BA, MA, PI, CE, PE, PB, 
RN, AL, PR, SC, RS 

Cerrado, Caatiga e 
em áreas 
antropizadas, como 
pastos e plantações. 

Fonte: BERNARDE (2012), modificado por ROBERTA COSTA a partir de CARDOSO (2009) , The Reptile 
Database (2012), RAN/ICMBio (2012). Os nomes destacados em azul ocorrem no Estado de Goiás. 
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Tabela 3. Serpentes responsáveis pelo envenenamento Laquético com seus respectivos 
nomes científicos/família, nomes populares, distribuição geográfica e Bioma encontrado. 
 

ESPÉCIE/FAMÍLIA  NOME POPULAR  
DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

BIOMA (S) 

BRASILEIROS 

Lachesis muta (Linnaeus, 
1766) 

VIPERIDAE 

Pico-de-jaca, bico-de-
jaca, surucucu-pico-de-
jaca, surucucu, 
surucutinga 

RJ, MG, BA, AC, AM,  
PA, RR, RO, MT, CE, 
ES, PE, AL, AP, MA, GO 
(provavelmente extinta) 

Amazônia e Mata 
Atlântica   

Fonte: BERNARDE ( 2012), modificado por ROBERTA COSTA a partir de CARDOSO (2009) , The Reptile 
Database (UETZ, 2012), RAN/ICMBio (2012). 
 

 Apesar da surucucu, Lachesis muta, não ocorrer no Estado de Goiás, no Centro 

Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios-RAN há relatos de que esta já 

ocorreu, mas foi extinta para esta região. Existe a possibilidade desta ocorrência ser no Estado 

do Tocantins que foi criado a partir da divisão do Estado de Goiás. A referencia então para o 

Goiás precisa ser melhor averiguada com a indicação da coleção cientifica onde está 

depositado o exemplar.  

 

Tabela 4. Serpentes responsáveis pelo envenenamento Elapídico com seus respectivos 
nomes científicos/família, nomes populares, distribuição geográfica e Bioma encontrado. 
 

ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

BIOMA (S) 

BRASILEIROS 

Leptomicrurus collaris (Schlegel, 1837) 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

RR, AP, Suriname, 
Venezuela, Guiana 

Amazônia  

Leptomicrurus narduccii (Jan, 1863) 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

RO, Peru, Bolívia, 
Equador, Colômbia  

Amazônia  

Leptomicrurus scutiventris (Cope, 1870) 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

AM, Colômbia, 
Equador, Peru 

Amazônia  

Micrurus albicinctus Amaral, 1926 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira MT, RO, AM 

Amazônia  

Micrurus altirostris (Cope, 1859) 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

PR, RS, SC, Uruguai, 
Argentina 

Mata Atlântica, 
Pampa 
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Micrurus anellatus (Peters, 1871) 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira  Equador, Peru, Bolivia 

Não ocorre no Brasil 

Micrurus averyi Schmidt, 1939 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira PA, AM, RR, Guiana 

Amazônia  

Micrurus brasiliensis Roze, 1967 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira GO, MG, BA 

Cerrado 

Micrurus corallinus (Merrem, 1820) 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

BA, ES, RJ, SP, MS, 
PR, SC, RS, Paraguai 

Mata Atlântica  

Micrurus decoratus (Jan, 1858) 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira SP, MG, RJ, PR 

Mata Atlântica  

Micrurus filiformis (Günther, 1859) 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

PA, AM, MA, RO, 
Colômbia, Peru, 
Equador 

Amazônia  

Micrurus frontalis (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

ELAPIDAE 

Coral-verdadeira 
TO, MT, MS, GO, DF, 
BA, MG, SP, PR, SC, 
RS 

Cerrado , Pampa 

Micrurus hemprichii (Jan, 1858) 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

PA, RO, AM, MA, 
Bolívia, Peru, Equador, 
Guiana Francesa, 
Colômbia, Venezuela, 
Suriname 

Amazônia  

Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820) 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

BA, SE, MA, PE, PI, 
AL, CE, PB 

Caatinga 

Micrurus langsdorffii Wagler, 1824 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

AM, Peru, Colômbia, 
Equador, Venezuela 

Amazônia  

Micrurus lemniscatus (Linnaeus, 1758) 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

GO, AM, AP, MA, 
RO, RR, MT, MS, TO, 
MG, RJ, PA, SP, PI, 
Peru, Equador, 
Paraguai, Argentina 

Cerrado, Amazônia, 
Mata Atlântica 

Micrurus nattereri Schmidt, 1952 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

AM, Venezuela, 
Colômbia  

Amazônia  

Micrurus mipartitus (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

ELAPIDAE 

Coral-verdadeira 
AM, RR, Costa Rica, 
Panamá, Venezuela, 
Colômbia, Equador 

Amazonia 
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Micrurus pacaraimae Carvalho, 2002 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira RR, Venezuela 

Amazônia  

Micrurus paraensis Cunha & Nascimento, 
1973 

ELAPIDAE 

Coral-verdadeira MT, PA, Suriname 

Amazônia  

Micrurus psyches (Daudin, 1803) 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

RR, Guiana, Suriname, 
Colombia, Venezuela 

Amazônia  

Micrurus putumayensis Lancini, 1962 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira AC, Peru, Colômbia  

Amazônia  

Micrurus pyrrhocryptus (Cope, 1862) 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

MT, MS, Paraguai, 
Argentina, Bolívia  

Pantanal 

Micrurus remotus Roze, 1987 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

PA, Venezuela, 
Colômbia  

Amazônia  

Micrurus silviae Di-Bernardo, Borges-
Martins & Silva, 2007 

ELAPIDAE 

Coral-verdadeira RS, Paraguai  

Pampa 

Micrurus spixii Wagler, 1824 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

AM, PA, TO, MT, 
MA, RO, AC, Bolivia, 
Peru, Colombia, 
Venezuela 

Amazônia  

Micrurus surinamensis (Cuvier, 1817) 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

MT, TO, RO, AC, AM, 
RR, MA, PA, AP, 
Peru, Bolivia, 
Suriname, Equador, 
Venezuela, Guiana 

Amazônia  

Micrurus tricolor Hoge, 1956 

ELAPIDAE 
Coral-verdadeira 

MT, MS, Paraguai, 
Bolivia 

Pantanal  

Fonte: BERNARDE ( 2012), modificado por ROBERTA COSTA a partir de CARDOSO (2009) , The Reptile 
Database (UETZ, 2012), RAN/ICMBio (2012). Os nomes destacados em azul ocorrem no Estado de Goiás. 
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5.2- PLANTAS ANTIOFÍDICAS NO CERRADO 

 

A utilização de plantas é uma prática comum na medicina popular e algumas pesquisas 

já demonstraram a ação inibitória de algumas atividades de venenos por extratos de plantas 

(MISE; CASAIS-E-SILVA; LIRA-DA-SILVA , 2009). 

O cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira e apresenta uma rica 

diversidade vegetal, onde muitas espécies são utilizadas pela população local como ervas 

medicinais, por possuírem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, antitumorais, entre 

outras (COSTA, 2010).  

Muitas das plantas validadas cientificamente como antiofídicas são nativas do cerrado 

brasileiro. No entanto, os dados referentes às plantas do Cerrado são encontrados de forma 

esparsa, em diversos trabalhos científicos, uma vez que não foram encontrados artigos 

específicos para este Bioma. Desta forma, será apresentada uma revisão bibliográfica sobre as 

plantas antiofídicas, destacando as que ocorrem no Bioma Cerrado. 

A tabela 5 foi criada com os nomes científicos e seus devidos autores, de diversas 

plantas do Cerrado, com as respectivas famílias, nomes populares, Biomas e distribuição 

geográfica, bem como a referencia dos trabalhos de onde a informação foi retirada. 

 

Tabela 5- Plantas do Cerrado citadas na literatura como antiofídicas, com seus 
respectivos nomes científicos/família, nomes populares, Biomas/Distribuição geográfica, 
espécie de serpente (efeito antiveneno) e referências.  
 
 
Espécie/Família Nomes 

Populares 
Biomas/Distribuição 
Geográfica 

Antiveneno 
para Serpente 
(espécie) 

Referências 

Anacardium humile A.St.-
Hil. 
 
Anacardiaceae 

caju-do-
cerrado,  
cajuzinho-
do-cerrado 

Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
 
 
Norte (TO, 
RO), Nordeste (PI, 
BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR) 

Bothrops 
 jararacussu 
 
Bothrops 
moojeni  
 
Bothrops brazili   
    
Lachesis muta 
 
Crotalus 
durissus 
terrificus 

COSTA, 2010 

Annona crassiflora Mart. 
 
Annonaceae  

Araticum  Cerrado, Pantanal 
 
 
Norte (PA, 
TO), Nordeste (MA, 
BA), Centro-

 VILAR, J. B.; 
FERRI, P. H.; 
CHEN- CHEN 
(2011)  
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Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR) 

Apodanthera villosa C.Jeffr
ey 
 
Cucurbitaceae  

Batata-de-
teiú 

Caatinga, Cerrado 
 
 
Nordeste (BA) 

Bothropoides 
jararaca  
 

VILAR; DE 
CARVALHO;   
FURTADO 
(2007) 

Apuleia leiocarpa (Vogel) 
J.F.Macbr. 
 
Fabaceae 

Cumaru 
cetim,  
mitaroá 

Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica 
 
 
Norte (PA, AM, TO, 
AC, 
RO), Nordeste (CE, 
RN, PB, PE, BA, AL, 
SE), Centro-
Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS) 

Bothropoides 
jararaca  
 

VILAR, 2004 
 
PEREIRA et al., 
1994 apud 
VILAR; DE 
CARVALHO; 
FURTADO, 
2007. 
 

Aristolochia cymbifera 
Mart. & Zucc 
 
Aristolochiaceae 

milhome,  
papo-de-
peru,  

Cerrado, Mata 
Atlântica  
 
Nordeste (CE, 
BA), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul 

Rhinocerophis 
alternatus 

MELO; LÚCIA;  
HABERMEHL, 
2007 

Baccharis crispa Spreng. 
 
Asteraceae 

Carqueja Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
 
Nordeste (CE, PE, 
BA), Centro-
Oeste (GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS) 

 JANUÁRIO et al, 
2004 apud 
COSTA, 2010 

Bixa orellana L. 
 
Bixaceae 

Urucum Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
 
Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, 
RO), Nordeste (CE, 
BA), Centro-
Oeste (MT, 
GO), Sudeste (MG, 
ES, SP), Sul (RS) 

 VILAR, 2004 

Blutaparon portulacoides 
(A.St.-Hil.) Mears 
 
Amaranthaceae  

Capotiraguá Cerrado, Mata 
Atlântica 
 
Nordeste (MA. CE, 
RN, PB, PE, BA, AL, 
SE), Sudeste( ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS) 

Bothrops 
jararacussu 

PEREIRA et al., 
2008 
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Bredemeyera floribunda 
 Willd. 
 
Polygalaceae 
 

Marfim do 
campo 

Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica 
 
Norte (PA, AM, TO, 
AC, 
RO), Nordeste (MA, 
PI, CE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR) 

Bothropoides 
jararaca  
 

VILAR, 2004 
 
PEREIRA et al., 
1994 apud 
VILAR; DE 
CARVALHO; 
FURTADO, 
2007. 
 

Byrsonima verbascifolia (L.
) DC. 
 
Malpiguiaceae  

Murici  
Douradinha  

Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
 
Norte (RR), Nordeste 
(BA, AL), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR) 

 CACERES et al., 
1993 apud 
FERREIRA, 2011 

Casearia grandiflora 
Cambess. 
 
 
Salicaceae 

 Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica  
 
Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, 
RO), Nordeste (MA, 
PI, CE, PB, PE, 
BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS),Sudeste (MG, ES, 
SP)  

Bothrops 
moojeni 
 
 
Bothropoides 
neuwiedi 

FREITAS et al., 
2005 

Casearia sylvestris Sw. 
 
 
Salicaceae 

Guaçatonga, 
pau-de-
lagarto, 
erva-de-
bugre 

Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
 
Norte 
 (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, 
RO), Nordeste (MA, 
PI, CE, RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul 
(PR,SC, RS) 

Bothrops asper 
Bothropoides 
jararaca  
 
Bothrops 
 jararacussu 
 
Bothropoides  
neuwiedi 
 
Bothrops 
moojeni       
Bothrops pirajai 
Lachesis muta 
 
Crotalus 
durissus 
terrificus 

VILAR, 2004; 
 
BORGES et al, 
2000, 2001 apud  
MISE; CASAIS-
E-SILVA; LIRA-
DA-SILVA, 
2009; 
 
DARABAS et al., 
2009 
CINTRA-F et al, 
2008 apud DE 
PAULA, 2009 
 
CAVALCANTI 
et al., 2007 apud 
COSTA, 2010 

Cissampelos glaberrima 
A.St.-Hil.  
 
Menispermaceae 

 Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
 
Norte (AC), Nordeste 
(MA,CE, PE, 
AL), Centro-
Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS) 

 VILAR, 2004 

Cissampelos ovalifolia DC.  Amazônia, Caatinga,  VILAR, 2004 
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Menispermaceae 

Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
 
Norte (RR,  PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, 
PI, CE, PB, 
BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR, SC) 

 
 
 
 
 
 

Croton urucuruna Baill. 
 
Euphorbiaceae 
 

Pau-de-
sangue, 
sangra-
d’água,  
urucurana, 

Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
 
Norte (AM, TO, 
AC), Nordeste (MA, 
BA, AL), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (SC, 
RS) 

 VILAR, 2004 

Dorstenia brasiliensis Lam. 
 
Moraceae 
 

 Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica 
 
Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA, 
PI, CE, PB, PE, 
BA), Centro-
Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR, RS) 

Bothropoides 
jararaca 

VILAR, 2004 
 
PEREIRA et al., 
1994 apud 
VILAR; DE 
CARVALHO; 
FURTADO, 
2007. 
 

 
Duguetia fufuracea  (A.St.-
Hil.) Saff. 
 
Annonaceae 

Araticum, 
Pinha 

Caatinga, Cerrado 
 
Norte (RO), Nordeste 
(CE, PE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR) 

 VILAR, 2004 

Echinodorus grandiflorus 
(Cham. & Schltr.) Micheli 
 
Alismataceae 

 
 Chapéu-de-
couro, 

Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
 
Nordeste , Centro-
Oeste (MT,MS), Sudes
te (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS) 

 
Bothropoides 
jararaca 

(SANTOS et al., 
2005) 

Erythroxylum anguifugum 
Mart.   
 
Erythroxylaceae 

 Amazônia, Cerrado 
 
Norte (RR, PA, AM, 
TO, 
AC,RO), Nordeste (M
A),   
CentroOeste (MT,GO,
MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR) 

 VILAR, 2004 

Ficus nymphaeifolia Mill. 
 
Moraceae 

Apuí Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica 
 
Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, 

 VILAR, 2004 
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RO), Nordeste (CE, 
RN, PB, BA), Centro-
Oeste (MT,GO), Sudes
te      (ES, RJ) 

Fridericia chica (Bonpl.) 
L.G.Lohmann 
 
Bignoniaceae  
 

cajuru, 
carajirú, 
cipó-pau, 
cipó-cruz 

Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Norte (RR, AP, PA, 
AM, 
TO,AC,RO), Nordest
e (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, 
AL,SE), CentroOeste
 (MT, 
GO,DF,MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS) 

Bothrops atrox 
e Crotalus 
durissus 
ruruima 

OLIVEIRA et al., 
2009 

Gomphrena officinalis 
Mart. 
 
Amaranthaceae 
 

Paratudo Cerrado 
 
Centro-Oeste  GO, DF 

 VILAR, 2004 

Jatropha elliptica (Pohl) 
Oken 
 
Euphorbiaceae  

"erva-de-
lagarto" 
purga-de-
lagarto 

Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
 
Norte (PA), Nordeste 
(MA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS) 
 

Lachesis muta 
 

VAN DEN 
BERG; SILVA, 
1988, POTT;  
POTT 1994 apud 
AÑEZ et al., 2005 
 
AMUI et al., 2003 
apud DE PAULA, 
2009 

Lonchocarpus sericeus (Poi
r.) Kunth ex DC. 
 
Fabaceae  

 Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica 
 
Norte (PA, AM, TO, 
AC), Nordeste (MA, 
PI, CE, PB, PE, BA, 
AL), Centro-
Oeste (GO,MS), Sudes
te      (ES, 
RJ), Sul (SC) 

Bothropoides 
jararaca 

 
PEREIRA et al., 
1994 apud 
VILAR; DE 
CARVALHO; 
FURTADO, 
2007. 
 

Mandevilla pohliana (Stad
elm.) A.H.Gentry 
 
Apocynaceae  

Jalapa do 
campo 
Jalapa rosa 

Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
 
Nordeste (BA),Centro
-
Oeste(MT,GO,DF,MS)
, Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR, RS) 

Bothrops  sp 
 
Lachesis muta 
 
Crotalus 
durissus 
terrificus 
 
 

(CALIXTO et al., 
1985 apud 
VILAR; DE 
CARVALHO;  
FURTADO,2007)
.  
 
DE PAULA, 2009 
 
BIONDO et al, 
2003, 2004 apud 
COSTA, 2010 

Mandevilla illustris (Vell.) 
Woodson 
 
Apocynaceae 

Jalapa do 
campo 
 

Caatinga, Cerrado 
 
Nordeste (BA),Centro
-
Oeste(MT,GO,DF), Su

 BIONDO et al, 
2003; 2004 apud 
COSTA, 2010 
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deste (MG, 
SP), Sul (PR, RS) 

Marsypianthes chamaedrys
 (Vahl) Kuntze 
 
Lamiaceae  

paracarí e 
corta-hérpes 
erva de 
cobra 
hortelã do 
Brasil 

Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
 
Norte (RR, AM, TO, 
AC, 
RO), Nordeste (MA, 
PI, CE, PB, PE, BA, 
AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR) 

Bothropoides 
jararaca 

MENEZES et al., 
1998A, MORS et 
al., 2000 apud 
FERREIRA, 2001 
 
PEREIRA et al., 
1994 apud 
VILAR; DE 
CARVALHO; 
FURTADO, 
2007. 
 
 

Miconia albicans (Sw.) 
Triana. 
 
Melastomataceae 
 

 Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica 
 
Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, 
RO), Nordeste (MA, 
PI, CE, RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR) 

Lachesis muta 
 

DE PAULA, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miconia fallax DC 
 
Melastomataceae 
 

 Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Norte (RR, PA, 
RO), Nordeste (MA, 
PI, RN, PB, BA, 
SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
SP) 

Lachesis muta 
 

DE PAULA, 2009 

Miconia sellowiana Naudin 
 
Melastomataceae 

 Cerrado, Mata 
Atlântica 
 
Centro-Oeste (GO, 
DF),Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS) 
 

Lachesis muta 
 

DE PAULA, 2009 

Mikania cordifolia (L.f.) 
Willd. 
 
Asteraceae 

 Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
 
Norte (AM), Nordeste
 (PE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS) 

 VILAR, 2004 

Mikania glomerata Spreng. 
 
Asteraceae 

Guaco Cerrado, Mata 
Atlântica 
 
Nordeste (BA), Sudest
e       (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS) 

Bothrops 
 jararacussu 
 
Bothrops  
moojeni 
 

VILAR, 2004 
 
PEREIRA et al., 
1994 apud 
VILAR; DE 
CARVALHO; 
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Lachesis muta 
 
Crotalus 
durissus 
terrificus 
 
Bothropoides  
neuwiedi 
 
Bothrops 
moojeni  
 
Rhinocerophis 
alternatus      
 

FURTADO, 
2007. 
 
MAIORANO et 
al., 2005 apud 
VILAR; DE 
CARVALHO; 
FURTADO, 2007 
 
DE PAULA, 2009 
 
MAIORANO et 
al., 2005 apud 
COSTA, 2010 
 
 

Mimosa pudica L. 
 
Fabaceae 

 Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
 
Norte (RR, AP, PA, 
AM, 
TO,AC,RO), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, 
SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS) 

 VILAR, 2004 

Peltodon radicans Pohl 
 
Lamiaceae 

 Cerrado, Mata 
Atlântica 
 
CentroOeste (GO), Su
deste (MG, SP, 
RJ), Sul (SC, RS) 

 VILAR, 2004 

Periandra mediterranea 
(Vell.) Taub. 
 
Fabaceae 

Alcaçuz Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica 
 
Norte (PA, 
TO), Nordeste (MA, 
PI, CE, PB, PE, 
BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR) 

Bothropoides 
jararaca 

VILAR, 2004; 
 
PEREIRA et al., 
1994 apud 
VILAR; DE 
CARVALHO; 
FURTADO, 
2007. 
 

Phyllanthus klotzschianus 
Müll. Arg. 
 
Phyllanthaceae 

 Cerrado 
 
Nordeste (PE, BA, 
AL, 
SE), CentroOeste (GO
),      Sudeste (MG, 
ES) 

Bothropoides 
jararaca 

VILAR, 2004 
 
PEREIRA et al., 
1994 apud 
VILAR; DE 
CARVALHO; 
FURTADO, 
2007. 
 

Porophyllum ruderale (Jacq.
) Cass. 
 

couve-
cravinho, 
erva-fresca, , 

Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
 

 FONSECA; 
CASALI; 
BARBOSA, 
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Asteraceae  arnica-do-
campo, 
arruda-de-
galinha,  
picão-branco 

Norte, Nordeste, Cent
ro-Oeste,Sudeste, Sul 

2007; 

Pterocaulon purpurascens 
Malme 
 
Asteraceae  

 Cerrado 
 
Centro-Oeste (MT) 
 

 HEEMANN; 
MIGUEL; 
MIGUEL, 2004 

Pterocaulon virgatum (L.) 
DC. 
 
Asteraceae  

 Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
 
Nordeste (MA, 
BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (
MG, SP, RJ),Sul (SC, 
RS) 

 HEEMANN; 
MIGUEL; 
MIGUEL, 2004 

Sapindus saponaria L. 
 
Sapindaceae  

Saabão de 
macaco 

Amazônia, Mata 
Atlântica, Pantanal 
 
Norte (TO,AC), Norde
ste(PE, BA, 
SE), Centro-
Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR) 

Lachesis muta 
 

MARCUSSI et 
al., 2007 apud DE 
PAULA, 2009 

Senna occidentalis (L.) 
Link 
 
Fabaceae  

Mangiroba  
 
Fedegoso, 
mata-pasto, 
café-negro 

Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
 
Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, 
RO), Nordeste (MA, 
PI, CE, RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
ES, OS, RJ),Sul (PR, 
SC, RS) 

Bothrops 
moojeni 

BORGES, 2011 

Solanum lycocarpum A.St.-
Hil. 
 
Solanaceae 

lobeira ou 
fruta-do-
lobo,  

Cerrado, Mata 
Atlântica 
 
Nordeste (BA), Centr
o-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR) 

Bothropoides 
pauloensis 

PEREIRA et al., 
2007 

Stryphnodendron adstringe
ns  
(Mart.) Coville 
 
Fabaceae  

barbatimão, 
barba-de-
timão 
casca da 
virgindade 
  

 

Caatinga, Cerrado 
Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR) 

 

Lachesis muta 
 
 
Bothropoides 
pauloensis 

DE PAULA, 2009 
 
DE LUCENA et 
al., 2009  

Tabebuia rosea (Bertol.) 
Bertero ex A.DC. 
 
Bignoniaceae 

  
Cerrado, Mata 
Atlântica 
 
Centro-Oeste (GO, 
DF), Sudeste (MG, ES, 

 VILAR, 2004 
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SP, RJ)  

Tibouchina stenocarpa (Sc
hrank & Mart. ex DC.) 
Cogn. 
 
Melastomataceae  

 Amazônia, Cerrado 
 
Norte (PA,RO), Centr
o-Oeste(MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
SP) 

Lachesis muta 
 

MORAES et al, 
2003 apud DE 
PAULA, 2009 

Vernonia condensata 
Baker 
 
Asteraceae 

Assa-peixe Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, 
RO), Nordeste (MA, 
PI, CE, RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS) 

Bothropoides 
jararaca 
 
 
 

VILAR, 2004 
 
PEREIRA et al., 
1994 apud 
VILAR; DE 
CARVALHO; 
FURTADO, 
2007. 
 

* Os dados referentes à nomenclatura e distribuição geográfica/Biomas foram retirados da Lista de Espécies da 
Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2012. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br). Os nomes de 
plantas e serpentes destacados em azul indicam que a espécie ocorre no Estado de Goiás. 

 

 Em 1818, dois naturalistas consagrados pela Ciência, Spix e Martius, relataram que no 

arraial do Rio Verde, Minas Gerais, usava-se uma planta genericamente conhecida como 

“cainca” nos envenenamentos por Bothrops urutu (=Rhinocerophis alternatus Duméril, 

Bibron & Duméril, 1854). Na caatinga e no cerrado, cainca é o nome comum que se dá para 

várias espécies de plantas da família Rubiaceae, também conhecida como cipó-cruz e 

caninana; na Amazônia é conhecida popularmente como raiz-preta (Chiococca anguifuga 

Mart.) (=Chiococca alba (L.) Hitchc.) (VILAR, 2005). 

A espécie Porophyllum ruderale (Jacq.) Cassini, erva ruderal e aromática, conhecida 

como couve-cravinho e picão-branco, amplamente distribuída por todas as regiões do Brasil é 

utilizada na medicina popular como cicatrizante e antiinflamatória, antifúngica, 

antibacteriana, calmante, contra hipertensão arterial, leishmaniose e no tratamento de edemas 

e traumatismos, após picada de cobra e nas doenças reumáticas, assim como de inflamações 

do aparelho genital, dores em geral, machucadura interna causada por batidas 

(MARQUESINI, 1996). 

Estudos farmacológicos mostraram que Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze, 

que ocorre em quase todos os domínios fitogeográficos, incluindo o Cerrado (FLORA DO 

BRASIL, 2012), possui atividade analgésica, anti-inflamatória e o seu extrato aquoso indicou 

uma forte inibição ao veneno Bothropoides jararaca. (MENEZES et al., 1998a; MORS et al., 

2000 apud FERREIRA, 2001).  
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FONSECA et al., 2004 estudou a utilização dos extratos aquosos das plantas Curcuma 

longa e Kalanchoe brasiliensis (=Kalanchoe crenata (Andrews) Haw.) na terapêutica tópica 

complementar do envenenamento botrópico experimental em camundongos, visando a 

antagonização dos efeitos locais (edema, hemorragia e necrose) provocados pelo veneno de 

Bothrops alternatus(=Rhinocerophis alternatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)). O 

experimento mostrou que os extratos aquosos tiveram bons resultados na redução de edema, 

halo hemorrágico e prevenção de necrose causada pelo veneno. 

No trabalho de VILAR (2004), realizado a partir de diversas literaturas, que inclui 

desde o tradicional Dicionário de Plantas Úteis do pesquisador Pio Correia (1909), são citadas 

cerca de 70 espécies antiofídicas, incluindo plantas cultivadas como o caqui 

(Diospyros hispida A.DC.), limão (Citrus X limon (L.) Osbeck), pimenta (Pimenta sp ), 

abacate (Persea americana Mill. ) e soja (Glycine max (L.) MERRILL).  

Outras plantas cultivadas foram citadas em diversos trabalhos tais como a laranja 

(Citrus X aurantium L.) que apresentou atividade anfiofidica para Bothropoides jararaca 

(Wied, 1824) (PEREIRA et al., 1994 apud VILAR; DE CARVALHO; FURTADO, 2007); 

Açafrão (Curcuma sp) que inibiu a ação neurotóxica da peçonha de Naja naja  

(CHERDCHU; KARLSSON, 1983 apud  MISE; CASAIS-E-SILVA; LIRA-DA-SILVA, 

2009); Calendula officinalis L., a qual é usada contra diversos sintomas nos acidentes ofídicos 

como, por exemplo, o causado por Bothrops leucurus Wagler, 1824 e apresenta mais de 35 

propriedades em seus extratos e tinturas, tais quais atividade antiinflamatória, analgésica, 

antitumoral, bactericida e anti-HIV, confirmadas por experimentos farmacológicos 

(KALVATCHEV; WALDER, 1997; SHIPOCHLIEV; DIMITROV; ALEKSANDROVA, 

1981 apud  MISE; CASAIS-E-SILVA; LIRA-DA-SILVA, 2009). 

Extratos de duas plantas, o açafrão, Curcuma longa L. (Zingiberaceae), que é 

cultivada, e papo-de-peru, Aristolochia cymbifera Mart. & Zucc. (Aristolochiaceae), foram 

utilizados no tratamento local do envenenamento por Bothrops alternatus (=Rhinocerophis 

alternatus)  em coelhos. Este estudo demonstrou que o extrato tópico de Curcuma longa foi o 

mais efetivo tratamento contra os efeitos locais (edema, hemorragia e necrose) causados pelo 

veneno botrópico. Curcuma longa também apresentou efeito contra o veneno de Crotalus 

durissus (FERREIRA et al., 1992 apud MELO; LÚCIA; HABERMEHL, 2007). 

As partes aéreas de Pterocaulon purpurascens Malme e Pterocaulon virgatum (L.) 

DC., plantas antiofídicas encontradas em diversos domínios geográficos brasileiros, inclusive 

o Cerrado, são utilizadas na medicina popular argentina devido suas propriedades digestivas, 
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emenagogas, inseticidas e como agente contra picada de cobras (HEEMANN; MIGUEL; 

MIGUEL, 2004). 

No trabalho de VILAR (2004), foram citadas cerca de 20 espécies antiofídicas, que 

ocorrem nos Domínios do Cerrado, a saber: Duguetia fufuracea (A.St.-Hil.) Saff.; Apuleia 

leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.; Bixa orellana L. ; Bredemeyera floribunda  Willd. ; Casearia 

sylvestris Sw.; Cissampelos glaberrima Triana & Planch. ; Cissampelos ovalifolia DC. ; 

Croton urucuruna Baill.; Dorstenia brasiliensis Lam.; Erythroxylum anguifugum Mart.; 

Mikania cordifolia (L.f.) Willd.; Ficus nymphaeifolia Mill.; Gomphrena officinalis 

Mart.;Mikania glomerata Spreng. ; Mimosa pudica L. ; Peltodon radicans Pohl; Periandra 

mediterranea (Vell.) Taub.; Phyllanthus klotzschianus Müll.Arg.; Tabebuia rosea (Bertol.) 

Bertero ex A.DC. e Vernonia condensata Baker . 

A planta Casearia sylvetris Sw., conhecida por guaçatonga, está distribuída em todo 

território brasileiro, ocorre nos Cerrados, incluindo o Estado de Goiás, apresentou atividade 

antiofídica para os venenos de Bothropoides jararaca, Bothropoides neuwiedi e Bothrops 

jararacussu (BORGES et al, 2000, 2001 apud  MISE; CASAIS-E-SILVA; LIRA-DA-

SILVA, 2009). Outra planta, conhecida pelos mesmos nomes populares e que ocorre nos 

mesmos ambientes da espécie anterior, Casearia grandiflora Cambess., apresentou 

propriedades inibitórias para as peçonhas de Bothrops moojeni e Bothropoides neuwiedi 

(Wagler, 1824), duas espécies conhecidas por “jararaca” encontradas no Bioma Cerrado 

(RUPPELT et al., 1991 apud BITENCOURT; HOMECHIN, 1998; FREITAS et al., 2005).   

A planta Jatropha elliptica Müll. Arg., conhecida popularmente como purga-de-

lagarto, foi estudada fitoquimicamente, devido sua importância medicinal. Sua raiz é 

depurativa e usada na medicina popular contra doenças venéreas, coceiras e picada de cobra 

(VAN DEN BERG; SILVA, 1988, POTT; POTT 1994 apud AÑEZ et al., 2005). 

Mandevilla pohliana é conhecida como jalapa do campo, jalapa rosa e o seu extrato 

inibe o veneno de cascavél e de jararacas. Já Mikania glomerata é eficiente contra o veneno 

de Bothrops mojeeni, Crotalus durissus, Bothropoides neuwiedi, Bothrops jararacussu,  

Rinocerophis alternatus (BIONDO et al., 2003; MAIORANO et al., 2005 apud SOUZA, 

2006; DE PAULA, 2009). 

O chapéu-de-couro, como é conhecido popularmente a Echinodorus grandiflorus 

(Cham. & Schltr.) Micheli, por apresentar a possibilidade de atividade antiveneno foi 

estudado por  (SANTOS et al., 2005), que avaliaram a  ação anti-hemorrágica do chá desta 

planta sobre o veneno de Bothrops jararaca [(=Bothropoides jararaca (Wied, 1824)]. Os 
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resultados não foram satisfatórios, provavelmente por causa da concentração do chá utilizada 

nos experimentos, sendo necessárias novas pesquisas para uma melhor elucidação. 

O estudo etnobotânico das espécies utilizadas para fins medicinais pelas comunidades 

rurais da Marambaia e Camboinha (Itacaré, BA) realizado por PINTO; AMOROZO; 

FURLAN (2006), na Área de Proteção Ambiental (APA) Itacaré/Serra Grande evidenciou o 

uso popular de uma planta endêmica do Brasil, que ocorre no domínio da Mata Atlântica, na 

região sudeste e sul, conhecida como Araticum, Rollinia sericea R.E. Fries (= 

Annona neosericea H.Rainer), contra picada de cobra. 

A planta Eclipta prostrata (L.) L., conhecida popularmente como erva botão, agrião 

do brejo, é utitilizada na medicina popular como hepatoprotetora, em picadas de serpentes e 

externamente em machucados e doenças de pele. A planta apresenta ainda substâncias que 

inativam e inibem toxinas de Bothrops moojeni Hoge, 1966, além de promover a diminuição 

do edema. Foi comprovada também sua ação contra veneno de cascavél, jararaca, jararacussu, 

surucucu e ainda uma espécie de serpente da Malásia, pertencente ao gênero monotípico 

Calloselasma.  Esta planta é comumente administrada, via oral, no nordeste brasileiro, como 

preventivo ao adentrar em matas (MORS et al., 1989 apud SOUZA, 2006; COSTA, 2009).  

O tratamento com o extrato de Aristolochia cymbifera, que ocorre nos Cerrados de 

Minas e São Paulo e na Mata Atlântica, apresentou resultados duvidosos, pois causou uma 

grande área de lesão no início do processo inflamatório, além de mumificação da pele 

(MELO; LÚCIA; HABERMEHL, 2007; FLORA DO BRASIL, 2012). 

A espécie do cerrado brasileiro Solanum lycocarpum A.St.-Hil., conhecida 

popularmente como lobeira ou fruta-do-lobo, foi utilizada por PEREIRA et al. (2007) para 

avaliar a atividade hemorrágica da peçonha de jararaca Bothrops pauloensis (Amaral, 1925), 

que também ocorre no Bioma Cerrado. As frações dos extratos desta planta foram capazes de 

inibir significativamente a atividade hemorrágica da peçonha analisada.  

O extrato de Apodanthera villosa C. Jeffrey conhecido localmente como "batata-de-

teiú", que ocorre no Cerrado baiano, apresentou efeitos de neutralização da letalidade do 

veneno de  Bothropoides jararaca (VILAR; DE CARVALHO; FURTADO, 2007). 

PEREIRA et al., 1994 apud VILAR; DE CARVALHO; FURTADO, 2007, 

identificaram várias plantas encontradas no Bioma Cerrado, eficazes ao veneno de 

Bothropoides jararaca: Periandra mediterranea (Vell.) Taub; Apuleia leiocarpa (Vogt) 

Macbr ; Vernonia condensata Baker.; Mikania glomerata Spreng; Dorstenia brasiliensis 

Lam.;  Phyllanthus klotazschianus M. Arg); e Bredemeyera floribunda Willd. 
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VILAR; DE CARVALHO; FURTADO (2007) analisaram quatro plantas 

popularmente utilizadas como antiofídicas nas regiões de caatinga e cerrado do nordeste e 

Brasil central, para verificar a inibição da ação letal do veneno da serpente Bothropoides 

jararaca. As plantas foram Apodanthera villosa, Apodanthera glaziovii, Jatropha molíssima e 

Jatropha elliptica, tendo a primeira apresentado resultados satisfatórios.  

PEREIRA et al., 1994 apud VILAR; DE CARVALHO; FURTADO, 2007 

identificaram várias plantas eficazes ao veneno de Bothropoides jararaca: Periandra 

mediterranea (Vell.) Taub; Apuleia leiocarpa (Vogt) Macbr ; Vernonia condensata Baker;  

Cynara scolymus L. ; Mikania glomerata Spreng; Dorstenia brasiliensis Lam.;  Phyllanthus 

klotazschianus M. Arg; Citrus sinensis (L.) Osbeck; Derris sericea (H.B.K.) Ducke 

(Fabaceae); Silybum marianum Gaertn.; Eclipta prostrata e Bredemeyera floribunda Willd. 

TICLI et al. (2005) apud VILAR; DE CARVALHO; FURTADO, 2007  analisaram os 

possíveis efeitos de neutralização do extrato metanólico de Cordia verbenacea DC sobre o 

veneno de Bothrops jararacussu Lacerda, 1884. Os pesquisadores concluíram que o 

composto puro potencializa a ação antiveneno da cascavel, neutralizando seus efeitos letais. 

Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze, conhecida pelos nomes vernaculares: 

“Paracari”, “Bóia-caá”, “Erva de cobra” ou “Hortelã do Brasil”, ocorre em quase todo o 

território brasileiro, incluindo o Bioma Cerrado, é utilizada popularmente no tratamento de 

acidentes ofídicos do gênero Bothrops e descrita na literatura por sua atividade analgésica, 

antifibrinolítica e moluscida. O extrato desta planta, segundo CAMURATI; FERNANDES, 

(2008) foi comprovadamente capaz de promover alterações leucocitárias nos animais tratados.  

Peltodon radicans Pohl conhecida pelos mesmos nomes populares de Marsypianthes 

chamaedrys, que também ocorre no Bioma Cerrado, possui efeito antiedematogênico 

(COSTA et al., 2004 apud CAMURATI; FERNANDES, 2008) inclusive frente ao edema 

causado por veneno de Bothrops atrox. Esta planta também é utilizada na etnomedicina contra 

picadas de cobras, principalmente na região norte (DOS SANTOS et al., 1996 apud 

CAMURATI; FERNANDES, 2008).  

A ação antiinflamatória da planta Blutaparon portulacoides (A.St.-Hil.) Mears, que 

ocorre no Cerrado e Mata Atlantica (FLORA DO BRASIL, 2012), a fim de neutralizar o 

efeito edematogênico induzido pelo veneno da serpente Bothrops jararacussu foi testada por 

PEREIRA et al., 2008 os quais constataram que o extrato da planta reduziu o edema em pata 

de camundongo, sugerindo que essa planta pode ser uma possível alternativa no tratamento de 

acidentes por serpentes botrópicas. 
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O extrato aquoso de Arrabidaea chica (=Fridericia chica (Bonpl.) L.G.Lohmann), 

planta trepadeira, encontrada em todos os domínios brasileiros, conhecida popularmente como 

cajuru, carajirú, cipó-pau, cipó-cruz, possui efeito antiinflamatório contra os venenos das 

serpentes amazônicas Bothrops atrox e Crotalus durissus ruruima (OLIVEIRA et al., 2009). 

Em seu trabalho, DE PAULA (2009) avaliou o efeito dos extratos vegetais de 

aproximadamente doze plantas consideradas antiofídicas, encontradas na flora brasileira em 

diversos Biomas, nas quais demonstraram atividades hemolítica, coagulante, hemorrágica e 

proteolítica para o veneno da serpente Lachesis muta. Os extratos vegetais de Mikania 

glomerata, Jatrophaa ellyptica, Casearia sylvestris, Miconia fallax, Miconia selowiana, 

Miconia albicans, Tibouchina stenoscarpa, Stryphnodendron adstringens que ocorrem no 

Bioma Cerrado neutralizaram o veneno de Lachesis muta . 

Em seu trabalho, COSTA (2010) realizou ensaios in vitro e in vivo de neutralização de 

peçonhas ofídicas com o extrato aquoso das entrecascas de Anacardium humile A.St.-Hil., 

planta típica do Cerrado, conhecida como cajuzinho do campo, sendo que os resultados 

confirmaram sua ação antiofídica para as peçonhas de serpentes dos gêneros Bothrops, 

Crotalus, Lachesis. 

Byrsonima verbascifolia Rich ex Juss, conhecida popularmente como douradinha ou 

murici, é encontrada em regiões de Cerrado e no Nordeste brasileiro (AGUIAR et al., 2005 

apud FERREIRA, 2011). No uso medicinal as folhas são utilizadas como antiasmáticos, 

antifebris e no tratamento de infecções cutâneas. O fruto, quando ingerido com açúcar, 

constitui um brando laxante. A casca é utilizada no combate a febre e como adstringente e, 

além disso, são usadas popularmente em disfunções gástricas, picadas de cobra e ainda como 

antidiarréicos (FIGUEIREDO, 2005; CACERES et al., 1993; AMARQUAYE et al., 1994 

apud FERREIRA, 2011).  

Annona crassiflora Mart., uma planta comumente conhecida como araticum no Brasil, 

que ocorre no Cerrado e Pantanal, tem tido amplo uso em medicina popular, uma vez que suas 

sementes e folhas são frequentemente empregadas no tratamento de câncer, picadas de cobras 

e doenças venéreas, seus frutos são consumidos como tônico e adstringente e o pó da casca de 

seu tronco apresenta propriedades antifúngicas e antirreumáticas (VILAR; FERRI; CHEN- 

CHEN, 2011). 

 Cassia occidentalis é uma espécie herbácea, mais conhecida popularmente como 

fedegoso, mata-pasto, café-negro, é usada popularmente para picada de cobra e foi estudada 

por BORGES (2011) com o intuito de avaliar a atividade cicatrizante dos extratos etanólicos 
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da raiz e das folhas da Cassia occidentalis em feridas cutâneas em camundongos induzidas 

pelo veneno da Bothrops moojeni. Os resultados foram satisfatórios. 

 

 

5.2.1. Barbatimão - Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 

 

  

 

 

Figura 5. Fotos Barbatimão em seu habitat na região de Goiânia-GO (Memorial do Cerrado – PUC GOIÁS) 
                 Fonte: COSTA, 2012 

 

Reino: Plantae 

Divisão: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordem: Fabales 



37 

 

Família: Fabaceae 

Gênero: Stryphnodendron 

Nome Científico: Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 

Nomes populares: Barbatimão, Barba-de-timão, Casca-da-virgindade, Faveira, Barbatimão-

Branco, Uabatimó. 

Forma de vida e substrato: Arbusto, Árvore, Terrícola 

Origem: nativa 

Endemismo: endêmica do Brasil 

Domínios fitogeográficos: Caatinga, Cerrado 

Tipos de vegetação: Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu) 

Distribuição geográfica: Norte (Tocantins), Nordeste (Bahia), Centro-Oeste (Mato Grosso, 

Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul), Sudeste (Minas Gerais, São 

Paulo), Sul (Paraná) (SCALON, 2012). 

 

 O Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville, popularmente conhecida como 

barbatimão, é uma planta medicinal que cresce no cerrado brasileiro, desde o Pará na região 

Amazônica até o Planalto Central alcançando o Sudeste (Minas Gerais e São Paulo), tem 

como sinonímias científicas Mimosa Vell. Barbadetiman Vell e Stryphnodendron ovobatum 

Menth (FONSECA; LIBRANDI., 2008). 

O barbatimão tem um uso popular terapêutico amplamente diversificado, sendo 

empregado como cicatrizante, adistringente, antidiabético, antiinflamatório, hemostático, 

antiséptico, antidiarréico, anti-úlcera, antihipertensivo, combate hemorragias vaginais, 

gonorréia. É também utilizado no tratamento da malária, febre e afecções hepáticas (DE 

LUCENA; MENDES; BRANDEBURGO, 2009). 

Vários trabalhos têm confirmado algumas das propriedades do barbatimão: 

neutralizador dos efeitos de herpesvírus bovino, inibição no crescimento de Candida albicans, 

inibição no crescimento de Leishmania amazonensis e Trypanosoma cruzi, inibição do 

crescimento de Herpetomonas samuelpessoai (DE LUCENA; MENDES; BRANDEBURGO, 

2009). 

A cada dia é maior o interesse dos pesquisadores por espécies vegetais do Cerrado, na 

tentativa de amenizar os efeitos causados por acidentes envolvendo animais peçonhentos e o 

homem. 

DE PAULA (2009) em sua pesquisa, teve como objetivo avaliar a ação de extratos 

vegetais de aproximadamente doze plantas consideradas antiofídicas, dentre elas o 
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Barbatimão, encontradas em diversos Biomas, inclusive o do Cerrado, sobre a neutralização 

das atividades biológicas do veneno bruto da Lachesis muta, conhecida popularmente por 

surucucu. Vale a pena enfatizar que o extrato de Stryphnodendron adstringens foi o único que 

neutralizou todas as atividades biológicas (hemolítica, coagulante, proteolítica e hemorrágica) 

de L. muta. 

Outro exemplo do interesse de pesquisadores por espécies vegetais do Cerrado foi a 

pesquisa realizada por DE LUCENA e colaboradores (2009) com o objetivo de desenvolver e 

avaliar a estabilidade da formulação à base do extrato da casca de Stryphnodendron 

adstringens, bem como examinar a capacidade da formulação em neutralizar os efeitos locais 

induzidos pela peçonha de Bothrops pauloensis. Seus estudos demonstram que a formulação à 

base de S. adstringens é estável e foi capaz de inibir os efeitos hemorrágicos e a 

miotoxicidade induzida pela peçonha de Bothrops pauloensis. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar dos soros antiofídicos serem eficazes nos tratamentos contra acidentes com 

serpentes, muitas vezes não neutralizam totalmente a ação do veneno e neste sentido os 

extratos de plantas são muito importantes porque são coadjuvantes no tratamento. 

A ação de algumas plantas pode contribuir para que o tempo decorrido entre a picada e 

a recuperação do paciente seja menor, haja vista que as manifestações locais são utilizadas 

como critério de gravidade nos envenenamentos de algumas serpentes. 

O saber popular, por meio da etnobotânica e do levantamento de plantas medicinais, é 

de fundamental importância, uma vez que pode nortear pesquisadores na busca de moléculas 

bioativas que possam ser candidatas a fármacos. 

É muito comum a confusão de nomes populares, existindo vários nomes para uma 

determinada espécie ou um mesmo nome popular para mais de uma espécie. Sendo assim é de 

extrema importância a identificação correta da planta, com nomes científicos, e não somente 

por nomes populares. 

Algumas plantas são de fácil acesso, sendo que o extrato pode ser utilizado a baixo 

custo ou ser distribuído gratuitamente pelos órgãos de saúde dos estados e prefeituras, assim 

como é feito com os soros antipeçonhentos. 

Faz-se necessário que as pesquisas farmacológicas desenvolvam métodos alternativos, 

por exemplo, a de cultura de células para testar medicamentos, evitando assim a utilização de 

animais em experimentos científicos. 

 Os dados de distribuição geográfica e biomas das serpentes peçonhentas brasileiras 

não estão reunidos em um único trabalho o que dificulta o entendimento da população em 

geral e profissionais da área da saúde sobre a ocorrência das mesmas.  

 Não existe trabalho especifico sobre as plantas antiofídicas do cerrado, sendo que os 

dados obtidos foram provenientes da análise de diversos trabalhos científicos esparsos na 

literatura. Portanto, no presente trabalho foram relacionadas as principais plantas usadas como 

antiofídicas citadas para o Bioma Cerrado com a finalidade de contribuir para futuras  

pesquisas científicas que proporcionarão benefícios para a sociedade em geral. 

 

 

 

 

 



40 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AÑEZ, Luciana M. M.; COELHO, Maria F.B.; ALBUQUERQUE, Maria C.F.; 
DOMBROSKI, Jeferson L.D. Caracterização morfológica dos frutos, das sementes e do 
desenvolvimento das plântulas de Jatropha elliptica Müll. Arg. (Euphorbiaceae) Revista 
Brasil. Bot., V.28, n.3, p.563-568, 2005. 
 
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopéia Brasileira, 2011. 
Disponível em http://anvisa.gov.br/farmacopeia/saiba_mais_farmacopeia.htm.>Acesso em 22 
mai. 2012. 
 
BERGAMASCHI, Keityane Boone. Capacidade Antioxidante e Composição Química de 
Resíduos Vegetais Visando o seu Aproveitamento. Dissertação de Mestrado, Universidade 
de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Piracicaba, SP. 2010. 
 
BERNARDE. Paulo Sérgio. Apostila Acidentes ofídicos. Laboratório de Herpetologia - 
Centro Multidisciplinar - Campus Floresta, Universidade Federal do Acre – UFAC. 2009. 
 
BERNARDE. Paulo Sérgio; GOMES, Jáson de Oliveira. Serpentes peçonhentas e ofidismo 
em Cruzeiro do Sul, Alto Juruá, Estado do Acre, Brasil. Acta Amazônica. vol. 42(1): 65 – 
72, 2012. 
 
BERNARDE, Paulo Sérgio. Serpentes Peçonhentas do Brasil. 2012. Disponível em: 
http://www.herpetofauna.com.br/SerpentesVenenosasBrasil.htm. Acessado em: 18/04/2012. 
 
BITENCOURT, Luis Fernando; HOMECHIN, Martin. Avaliação da Qualidade Sanitária de 
Sementes de Guaçatonga (Casearia sylvestris Swartz - Flacourtiaceae) por Três Métodos de 
Incubação. Revista Brasileira de Sementes, vol. 20, no 1, p.233-236, 1998. 
 
BORGES, Maraísa Delmut. Avaliação dos Extratos da Cassia occidentalis na Cicatrização 
de Feridas Cutâneas Causadas por Indução de Veneno de Bothrops moojeni em 
Camundongos. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Ambientais e Saúde, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás, 2011. 
 
BRASIL – Ministério da Saúde  – Política Nacional de Plantas Medicinais e  
Medicamentos Fitoterápicos. Ministério da Saúde, Brasília 2006. Disponível em  <  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_fitoterapicos.pdf > Acessado 
em: 22 mai 2012. 
 
______. Ministério da Saúde.  Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao 
SUS (RENISUS). 2009. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal. Acessado em: 22 
mai. 2012. 
 
CAMURATI, Darana Silva; FERNANDES, Julyana. Avaliação do potencial 
antiinflamatório do extrato da Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze em 
camundongos (Mus musculus) swiss .Trabalho de Conclusão de Curso, Curso de Ciências 
Biológicas – Universidade Guarulhos, 2008. 
 



41 

 

CARDOSO, João Luiz Costa; FRANÇA, Francisco Oscar de Siqueira; WEN, Fan Hui; 
MÁLAQUE, Célia Maria Sant’ana; JUNIOR, Vidal Haddad. Animais peçonhentos no 
Brasil: biologia, clínica e terapêutica dos acidentes. São Paulo, Sarvier, 2009. 
 
COLETTO, Loici Maria Marin. Curso básico de plantas medicinais. Comitê Gestor do 
Projeto Plantas Medicinais, Programa Cultivando Água Boa/Itaipu Binacional. “on line”. 
2008. 
 
COSTA. Maria Cristina dos Santos. Ofidismo. In: LEMA, Thales de. Os répteis do Rio 
Grande do Sul: atuais e fósseis – biogeografia e ofidismo. 2. ed. Porto Alegre, RS:  
EDIPURCS, 2002. Cap. 5.  
 
COSTA, Paulo R. R. Produtos naturais como ponto de partida para a descoberta de novas 
substâncias bioativas: Candidatos a fármacos com ação antiofídica, anticâncer e 
antiparasitária. Rev. Virtual Quim . 1 (1), 58‐66. 2009. Data de publicação na Web: 2 de 
Fevereiro de 2009 . Disponível em: http://www.uff.br/rvq. Acessado em: 20 maio 2012. 
 
COSTA, Tássia Rafaella. Avaliação da atividade antiofídica do extrato vegetal de 
Anacardium humile: Isolamento e caracterização fitoquímica do ácido gálico com 
potencial antimiotóxico. Dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós-graduação 
em toxicologia da faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP, para obtenção 
do título de mestre em Ciências. RIBEIRÃO PRETO/SP, 80 p. 2010. 
 
COUTINHO, Leopoldo Magno. O conceito de Cerrado. Revta. brasil. Bot. 1: 17-23. São 
Paulo/SP, 1978. 
 
DARABAS, A.M.; MOREIRA, J.; ROSSATO, A.E.; CITADINI-ZANETTE, V.; Amaral, 
P.A. Casearia sylvestris SW. (Salicaceae) e Jacaranda puberula Cham. (Bignoniaceae): Uso 
Popular versus Literatura Científica. Visão Acadêmica, Curitiba, v.10, n.1, Jan. - Jun. 2009. 
 
DE LUCENA, Malson Neilson; MENDES, Mirian Machado; BRANDEBURGO, Maria Inês 
Homsi. Avaliação da estabilidade da pomada à base de Stryphnodendron adstringens (Mart.) 
Conville e sua eficácia na neutralização dos efeitos induzidos pela peçonha de Bothrops 
pauloensis. Horizonte Científico, vol. 3, nº 1, 2009.  
 
DE PAULA, Rafael Cisne . Efeito de extratos vegetais sobre atividades biológicas do 
veneno da serpente Lachesis muta. Dissertação submetida à Universidade Federal 
Fluminense visando à obtenção do grau de Mestre em Neuroimunologia. NITERÓI/RJ, 90 p. 
2009. 
 
FERREIRA, Valquíria Barbosa Nantes. Estudo Químico e Avaliação do Potencial 
Antioxidante da Equisetum arvense e da Marsypianthes chamaedrys. Dissertação 
apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre, pelo curso de Pós-
Graduação em Química, da Universidade Federal de Santa Catarina. FLORIANÓPOLIS, SC. 
95 p. 2001. 
 
FERREIRA, Tarina Lins. Prospecção de inibidores da secreção de histamina a partir de 
espécies vegetais do Cerrado e da Mata Atlântica. Dissertação apresentada ao Instituto de 
Biociências de Botucatu, Universidade Estadual Paulista – UNESP, para obtenção do título de 
Mestre em Ciências Biológicas, Área de concentração: Farmacologia. Botucatu, 2011. 



42 

 

 
Lista de Espécies da Flora do Brasil. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012. 
Acessado em: Maio de 2012. 
 
FONSECA, F. V.; MELO, M. M.; SILVA J.; PEREIRA G. P.; DANTAS-BARROS A.M. 
Extratos de Curcuma longa L. e Kalanchoe brasiliensis Camb. no tratamento local do 
envenenamento por Bothrops alternatus. Rev. Bras. Farmacogn., v. 14, supl. 01, p. 26-29, 
2004. 
 
FONSECA, M.C.M.; CASALI, V.W.D.; BARBOSA, L.C.A. Influência da época e do horário 
de colheita nos teores de óleo essencial e de taninos em couve-cravinho (Porophyllum 
ruderale) (Jacq.) Cassini. Rev. Bras. Pl. Med., Botucatu, v.9, n.2, p.75-79, 2007. 
 
FONSECA, Patrícia; LIBRANDI, Ana Paula Landi. Avaliação das características físico-
químicas e fitoquímicas de diferentes tinturas de barbatimão (Stryphnodendron barbatiman). 
Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, Ribeirão Preto/SP, vol. 44, n. 2, abr./jun., 
2008. 
 
FREITAS, Francislene Glória de; SILVA, Tatyana de Almeida; OLIVEIRA, Fábio de; 
SANTOS, Benvinda Rosalina dos; HOMSI-BRANDERBURGO, Maria Inês; HAMAGUCHI, 
Amélia. Toxicidade aguda e propriedades antiofídicas do extrato aquoso de Casearia 
grandiflora (Flacoutiaceae): atividades fosfolipásixa A2, Miotóxica e letal de peçonhas de 
Bothrops moojeni e B. neuwiedi. Biosci. J. Uberlandia, v.21, n. 2, p.95-103, 2005. 
 
HEEMANN, Ana Carolina Winkler; MIGUEL, Obdulio Gomes; MIGUEL, Marilis Dallarmi. 
Revisão do gênero Pterocaulon - Aspectos fítoquímicos e Atividades Biológicas. Visão 
Acadêmica, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 53-60, 2004. 
 
ISPN, Instituto Sociedade, População e Natureza. Disponível em: 
http://www.ispn.org.br/o-cerrado/biodiversidade/fauna-do-cerrado/. Acessado em 25 de abril 
de 2012. 

MARQUESINI, N.R. Plantas usadas como medicinais pelos índios do Pará e Santa Catarina, 
Sul do Brasil. Família Asteraceae.   In: Simpósio de Plantas Medicinais Do Brasil, 14., 
1996, Florianópolis. Anais… Florianópolis: UFSC, 1996. 

MELGAREJO, Aníbal Rafael. Serpentes Peçonhentas do Brasil. In: CARDOSO, João Luiz 
Costa; FRANÇA, Francisco Oscar de Siqueira; WEN, Fan Hui; MÁLAQUE, Célia Maria 
Sant’ana; JUNIOR, Vidal Haddad. Animais peçonhentos no Brasil: biologia, clínica e 
terapêutica dos acidentes, 2. ed. São Paulo, SP: Sarvier, 2009. Cap. 4. 
 
MELO, Maria Martins; LÚCIA, Maria; HABERMEHL, Gerhard G. Plant extracts for topic 
therapy of Bothrops alternatus envenomation. Rev. Bras. Farmacogn. 17(1): 29-34, 2007. 
 
MELO, Jeane Aparecida. Valorização da flora do Cerrado com importância medicinal. 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para a obtenção de Licenciado em Ciências 
Biológicas, na Universidade de Brasília. Luziânia/GO, 42 p., 2011. 
MISE, Yukari F.; CASAIS-E-SILVA, Luciana L.; LIRA-DA-SILVA, Rejâne M. Ação 
Protetora da Calendula officinalis (Asteraceae; Compositae) sobre a Atividade Miotóxica do 



43 

 

Veneno de Bothrops leucurus (Serpentes; Viperidae). Gaz. méd. Bahia;79 (Supl.1):50-55, 
2009. 
 
OLIVEIRA, Denys Paixão Costa de; BORRÁS, Maria Rosa Lozano; FERREIRA, Luis 
Carlos de Lima; LÓPES-LOZANO, Jorge Luis. Atividade antiinflamatória do extrato aquoso 
de Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B. Verl. sobre o edema induzido por venenos de 
serpentes amazônicas. Rev. Bras. Farmacogn. Braz. J. Pharmacogn. 19(2B): Abr./Jun. 
2009. 
 
OMS, 2011. Organização Mundial de Saúde. Disponível em: http://www.who.int/en/. 
Acessado em: maio de 2012. 
 
PEREIRA, Cinara Carla;  MANFRIN, Munique Gomes ; MENEZES, Antônio Carlos Severo;  
MENDES, Mirian Machado; ÁVILA, Veridiana de Melo Rodrigues. Avaliação da Atividade 
Hemorrágica de Extratos Fracionados dos Frutos de Solanum lycocarpum. Resumo 
apresentado ao V Seminário de Iniciação Cientifica da Universidade Estadual de Goiás-UEG. 
2007. Disponível em: www.prp.ueg.br/06v1/conteudo/pesquisa/inic.../resumo61.pdf. 
Acessado em: 12 de maio de 2012. 
 
PEREIRA, I.C, BARBOSA, A.M., SALVADOR, M. J; ZAMUNER, S. R. Atividade 
Antiinflamatória da Planta Blutaparon portulacoides no Efeito Edematogênico Induzido 
pelo Veneno de Bothrops jararacussu. XII Encontro Latino Americano de Iniciação 
Científica e VIII Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do 
Paraíba. 2008. Disponível em: 
http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2008/anais/arquivosEPG/EPG00527_01_O.pdf. 
Acessado em: 12 de maio de 2012. 
 
PINHEIRO, Eduardo da Silva. Análises Ecológicas e sensoriamento remoto aplicados à 
estimativa de fitomassa de cerrado na Estação Ecológica de Assis, SP. Tese de Doutorado 
apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Carlos. São 
Carlos, SP. 192 p. 2008. 
 
PINHO, F. M. O; PEREIRA, I. D. Ofidismo. Rev. Ass. Med. Brasil; 47(1): 24-9. 
Goiânia,GO. 06 p. 2001. 
 
PINHO. Fábia Maria; OLIVEIRA, Elane Silva; FALEIROS, Fernanda. Acidente Ofídico no 
Estado de Goiás. Rev Assoc Med Bras; 50(1): 93-6. Goiânia, GO. 2004. 
 
PINTO, Erika de Paula Pedro; AMOROZO, Maria Christina de Mello; FURLAN, Antonio. 
Conhecimento popular sobre plantas medicinais em comunidades rurais de Mata Atlântica – 
Itacaré, BA, Brasil. Acta bot. bras. 20(4): 751-762. 2006. 
 
PUGA, Renato David. Conexão in silico entre Plantas Medicinais e Animais 
Venenosos. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Genética, para a obtenção do título de Mestre na área de Genética. Ribeirão Preto/SP, 78 p. 
2008. 
 
RIBEIRO, Felipe; LAZARINI, José da Fonseca; SILVA, Carlos Eduardo; SOUZA, José 
Carlos. Cerrado - Caracterização e recuperação de Matas de Galeria. Editora: Embrapa - 



44 

 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Embrapa Cerrados. Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. Ministério do Meio Ambiente. Planaltina, DF 2001. 
SANO, Edson Eyji; ROSA Roberto; BRITO, Jorge Luís Silva; FERREIRA, Laerte 
Guimarães. Mapeamento semidetalhado do uso da terra do Bioma Cerrado. Embrapa - 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Embrapa Cerrados. Brasília, v.43, n.1, p.153-
156, jan. 2008. 
 
SANTOS, Roberto Mussolini dos; SOUZA, Renato Aparecido de; PRIANTI JÚNIOR, 
Antonio Carlos Guimarães; RIBEIRO, Wellington; JOAQUIM, Walderez Moreira; COGO, 
José Carlos. Influência do Chá de Echinodorus Grandiflorus sobre o Aspecto 
Hemorrágico em Músculos Expostos ao Veneno de Bothrops jararaca. IX Encontro Latino 
Americano de Iniciação Científica e V Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – 
Universidade do Vale do Paraíba. 2005. Disponível em: 
www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2005/inic/.../IC2-23.pdf. Acessado em: 12 de maio de 2012. 
 
SCALON, V.R. Stryphnodendron in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro, 2012. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB019133). 
 
SILVA, Marcelo Rogério da. Análise da distribuição de alcalóides piridínicos em 
diferentes fases fenológicas de Senna multijuga (Rich.) Irwin et Barn.  Tese apresentada ao 
Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente, como parte dos requisitos exigidos 
para a obtenção do título de DOUTOR em BIODIVERSIDADE VEGETAL E MEIO 
AMBIENTE, na área de Concentração de Plantas Vasculares em Análises Ambientais. 2011. 
 
SOUZA, Silvana Maria de Carvalho. Efeito do extrato hidroalcoolico da Eclipta prostrata 
em modelo de inflamação in vivo, induzida pelo veneno da serpente Bothrops moojeni. 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas da 
Universidade do Vale da Paraíba. São Jose dos Campos, 78 p. 2006.  

UETZ, Peter. (ed.), The Reptile Database. Disponível em: http://www.reptile-database.org. 
Acessado em: Maio 2012. 

VEIGA JUNIOR, Valdir F.; PINTO, Angelo C.; MACIEL, Maria Aparecida M.. Plantas 
medicinais: cura segura?. Quím. Nova [online], vol.28, n.3, pp. 519-528. 2005. 
 
VELOSO, Henrique Pimenta; RANGEL FILHO, Antônio Lourenço; LIMA, Jorge Carlos 
Alves. Classificação da vegetação Brasileira adaptada a um sistema universal. Rio de 
Janeiro. IBGE. 124 p. 1991 
 
VILA VERDE, G. M.; PAULA, J.R. ; CANEIRO, D.M. Levantamento etnobotânico das 
plantas medicinais do cerrado utilizadas pela população de Mossâmedes (GO). Revista 
Brasileira de Farmacognosia, v. 13, supl., p. 64-66, 2003. 
 
VILAR, Jeane Carvalho. Ofidismo em Sergipe: epidemiologia e plantas da caatinga 
utilizadas popularmente como antiofídicas. Dissertação apresentada ao curso de Mestrado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. Universidade Federal de Sergipe, como parte dos 
requisitos para obtenção do título de mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente. 120 p. 
2004. 
 



45 

 

VILAR, Jeane Carvalho; DE CARVALHO, Celso Morato; FURTADO, Maria de Fátima 
Domingues. Ofidismo e plantas utilizadas como antiofídicas. Biologia Geral e Experimetal 
Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, SE 6 (1): 3-36 30.xii. 2005.  
 
VILAR, Jeane Carvalho; DE CARVALHO, Celso Morato; FURTADO, Maria de Fátima 
Domingues. Effects Of The Aqueous Extracts Of Plants Of The Genera Apodanthera 
(Cucurbitaceae) And Jatropha (Euphorbiaceae) On The Lethality Of The Venom Of Bothrops 
jararaca (Serpentes, Viperidae). Biol. Geral Exper. 7(2):32-39, 2007. 
 
VILAR, J. B.; FERRI, P. H.; CHEN- CHEN, L. Investigação  sobre a genotoxicidade  de 
araticum (Annona crassiflora Mart. Annonaceae) usando SOS induteste e teste de Ames. 
Braz. J. Biol. vol.71 no.1 São Carlos, Feb. 2011. 

 

 


