Unha de gato Pó
Identificação:
Nome científico: Uncaria guianensis J.F.G
Família botânica: Rubiaceae
Parte utilizada: Casca do cipó
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Uso: Oral
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Unha de gato é uma planta que vem sendo utilizada com a finalidade de
fortalecer o sistema imunológico do organismo, principalmente em pacientes
com viroses. Mais recentemente utilizado em pacientes com AIDS, estados
alérgicos e nas doenças inflamatórias de “auto agressão” e nos diversos tipos de
tumores malignos.
Os indígenas da Amazônia empregam a unha de gato para o tratamento de uma
ampla gama de moléstias, como asma, artrite, reumatismo, com anti-inflamatório
do trato urinário e purificador dos rins, para a cura de ferimentos profundos e
controle da inflamação de úlceras gástricas, dores nos ossos e até câncer (Lorenzi,
2002).
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A Unha de Gato é indicada popularmente como antitumoral, antidiabética,
antirreumática e hepatoprotetor nos casos de cirrose (Alonso, 2007).

Doses e usos
• 300 a 500mg ate 3x/dia para o pó.

Reações adversas
Ocasionalmente verificou-se caso de febre, constipação ou diarreia, que cessam
pela suspensão da medicação. Já houve relatos dos casos de sintomas pancreáticos
e alterações do nervo óptico.

Precauções
Deve-se ter em conta a redução dos níveis de estradiol e progesterona durante a
sua administração. Seu uso deve ser descontinuado de preferência com suspensão
do tratamento por um mês em cada três de administração.

Interações
Não deve ser administrado concomitantemente a fármacos imunossupressores
(ciclosporina) nem com antiácidos.

Contra-indicações
Está contra indicado para pacientes submetidos a enxertos cutâneos e transplantes
de órgãos, bem como para aqueles com distúrbios da coagulação ou em uso de
anticoagulantes. Evitar o uso por gestantes ou lactantes, pois, nestes casos, seus
efeitos não são conhecidos.
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