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Mudam-se os tempos… 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 

Muda-se o ser, muda-se a confiança; 

Todo o mundo é composto de mudança, 

tomando sempre novas qualidades. 

 

Continuamente vemos novidades, 

diferentes em tudo da  esperança 

do mal ficam as mágoas na lembrança, 

e do bem (se algum houve), as saudades. 

 

O tempo cobre o chão de verde manto, 

Que já coberto foi de neve fria, 

E em mim converte em choro o doce canto. 

 

E, afora este mudar-se cada dia, 

Outra mudança faz de mor espanto, 

que não se muda já como soía. 

 

(CAMÕES, 1959) 
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A Medicina corporiza a ideia “não se muda já como soía” presente no 

soneto camoniano. Daí que seja necessário um estudo aturado dos dilemas 

que vão surgindo, para que se construam respostas que acompanhem 

condignamente a mudança.  

 Como refere António Marques “a Medicina de Emergência, tem tido, nos 

últimos anos, um notório desenvolvimento, reconhecendo-se a sua expansão 

e autonomia como disciplina médica” (A.MARQUES, 2004). A enorme 

abrangência e o desenvolvimento das diversas áreas da Medicina de 

Emergência, designadamente, na Toxicologia Clínica, exigem um elevado 

nível de organização, além de vastos conhecimentos teóricos e práticos 

adequados a um bom desempenho de acordo com o estado de arte nesta 

matéria. 

 Esta expansão prendeu-se com a introdução de novos produtos no 

mercado bem como com a existência de novas aplicações de, nomeadamente, 

produtos ditos naturais. Os cogumelos são um exemplo de produtos naturais, 

com diferentes utilizações. 

 Esta situação tem levado ao surgimento/ressurgimento de novos 

síndromes clínicos que justificam, plenamente, a actualização relativamente a 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos, ou porque os existentes se 

encontram desactualizados ou porque, pura e simplesmente, nunca existiram 
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O consumo de cogumelos, na alimentação, vem crescendo de importância 

nos últimos anos, quer por ser apreciado em muitas dietas europeias e 

orientais, quer pelo elevado conteúdo proteico permitindo a sua introdução 

na dieta das populações de países em desenvolvimento e com alto índice de 

desnutrição. Por outro lado o cultivo dos mesmos possibilita reciclar 

economicamente certos resíduos agrícolas e agro-industriais.  

Para além do aspecto nutricional existe também o componente do uso dos 

cogumelos na medicina. Já muito desenvolvida na Medicina Tradicional 

Chinesa, a sua aplicabilidade no mundo ocidental tem tido incremento 

significativo. 

Mas, associado a este incremento, surgiram também mais problemas na 

área da toxicologia. Ainda que seja conhecida a sua existência e potencial 

gravidade em vários tratados de Toxicologia Clínica, a evolução na utilização 

dos cogumelos para outros fins que não o uso meramente culinário trouxe 

uma nova realidade quanto à sua abordagem e uma necessidade premente de 

estudar o assunto e delinear estratégias de trabalho, que permitam enfrentar 

o problema com pertinência e consistência científica. 

Nessas novas utilizações dos cogumelos, inclui-se o seu consumo enquanto 

alucinógeneo. Apareceram casos recentes, documentados na literatura 

científica (europeia e norte americana), de surgimento de síndromes clínicos 

designadamente psicóticos em departamentos de emergência, alguns em 

consequência do uso dos cogumelos como alucinógeneos. Esta nova situação 

de doença tem trazido a lume a discussão sobre a abordagem diagnóstica e 

terapêutica desta situação clínica em Portugal. 
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No nosso país, encontram-se reportados alguns casos esporádicos e que 

têm suscitado muitas dúvidas, encontrando-se os nossos formulários 

terapêuticos vazios de conteúdo nas referências a este síndrome clínico, como 

constatado pela revisão bibliográfica efectuada. 

A reflexão e pesquisa de que resultou a síntese apresentada conduziram ao 

presente estudo e, nesse âmbito, à delimitação do seu objecto: o estudo dos 

efeitos dos cogumelos na saúde. 

Também a pesquisa bibliográfica concebida (incluiu a procura de dados 

epidemiológicos) sobre o tema abriu algumas perspectivas de estudo e 

comprovou que há falhas no diagnóstico/ tratamento da intoxicação aguda 

por cogumelos.  

Face a esta lacuna é objectivo deste trabalho proporcionar um melhor 

esclarecimento sobre os mecanismos bioquímicos da substância em causa, 

bem como demonstrar o seu potencial efeito na saúde humana, pretendendo-

se apresentar uma sugestão de protocolo terapêutico, que passe a 

regulamentar o tratamento da intoxicação por cogumelos.  

Para a consecução dos objectivos estabelecidos foi seleccionado um corpus 

- os cogumelos tóxicos -  constituído com base num critério de integração do 

objecto proposto e da sua actualidade. Tendo sido delineados os objectivos 

desta pesquisa e o corpus que a suporta, foi estabelecida uma metodologia 

que possibilitasse a sua consecução. A essa metodologia encontra-se ligada 

uma estrutura dividida em 5 capítulos, seguidos de uma bibliografia.  

No capítulo 1, A Intoxicação por Cogumelos no Contexto da Emergência 

Médica, é feito o enquadramento do problema das intoxicações por 
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cogumelos na disciplina de Emergência Médica. Nesse âmbito são 

referenciados dados epidemiológicos e descritas características bioquímicas e 

fisiopatológicas. 

No capítulo 2, Os Resultados de um Estudo, apresenta-se um trabalho 

retrospectivo de análise de casos clínicos de intoxicação de cogumelos, 

efectuado, na região da Beira Interior mais concretamente no Hospital Amato 

Lusitano em Castelo Branco.  

No capítulo 3, Proposta de Nova Classificação de Síndromes Clínicos, 

enuncia-se, a partir dos mecanismos fisiopatológicos dos diferentes tipos de 

cogumelos estudados, obtidos pelas pesquisas efectuada, uma nova 

classificação de síndromes clínicos. 

No capítulo 4, Uma Proposta de Protocolo Terapêutico, procede-se à 

apresentação de uma proposta de protocolo terapêutico bem como de uma 

folha de registo de notificação.  

No capítulo 5, Conclusão, avalia-se o cumprimento dos objectivos 

formulados, indicando na sua sequência alguns tópicos a desenvolver em 

investigações futuras.  



 

1. A INTOXICAÇÃO AGUDA POR COGUMELOS 

NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIA MÉDICA 
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No início dos tempos, os acidentes tóxicos para a humanidade restringiam-

se, essencialmente, ao contacto ou ingestão com determinados seres vivos e à 

inalação de gases ou vapores provenientes da actividade eruptiva dos vulcões 

e dos incêndios. 

  

“Apesar da poluição antropogénica, os químicos industriais e os efeitos laterais de 

drogas sintéticas não eram problema; a intoxicação por alimentos, animais ou 

poluição não antropogénica (vulcões) encontravam-se na origem das suas 

preocupações. A tentativa erro, ao longo de gerações, ajudou a determinar quais 

os cogumelos a serem consumidos e os que o não podiam, quais as cobras 

venenosas e as não venenosas.” (TINTINALLI, 2004) 

 

Depois, o ser humano começou a utilizar extractos naturais tóxicos, com 

fins bélicos, para caçar ou até para obter efeitos alucinógeneos. 

1.1 OS COGUMELOS NA HISTÓRIA 

O conhecimento sobre as plantas sempre tem acompanhado a evolução do 

Homem através dos tempos. As primitivas civilizações cedo se aperceberam 

da existência, ao lado das plantas comestíveis, de outras dotadas de maior ou 

menor toxicidade que, ao serem experimentadas no combate à doença, 

revelaram, embora empiricamente, o seu potencial curativo. Toda essa 
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informação foi sendo, de início, transmitida oralmente às gerações 

posteriores, para depois, com o aparecimento da escrita, passar a ser 

compilada e guardada como um tesouro precioso. 

Na História da Medicina em Portugal encontramos referências a Garcia da 

Orta, que depois de ter permanecido na Índia mais de trinta anos, publica em 

Goa, em 1563, os “Colóquios dos simples, e drogas he cousas medicinais da 

Índia, e assi dalguas frutas achadas nella onde se tratam alguas cousas 

tocantes amedicina, pratica, e outras cousas boas, pêra saber”. Livro escrito 

em forma de diálogo entre o Doutor Ruano, que simboliza o médico da época 

e o Doutor Orta, no qual Garcia de Orta expõe a sua própria opinião apoiada 

na observação e na sua experiência pessoal, esclarecendo certos pontos 

polémicos de obras anteriormente publicadas, corrigindo e dando mesmo 

indicações, com invulgar exactidão, sobre certos fármacos até aí nunca 

descritos. 

Como menciona Xavier (2004) na pré-história o homem alimentava-se de 

caça, raízes e frutos silvestres e portanto os cogumelos, pela progressiva 

dificuldade ou escassez de caça, começaram a fazer parte da sua alimentação. 

Desde essa altura surgem referências a problemas na sua ingestão. 

Existe a referência de que os primeiros povos a cultivá-los foram os gregos, 

na Antiguidade Clássica.  

Os Egípcios acreditavam que eles eram oferta do Deus Osíris enquanto que 

os Romanos, também consumidores e apreciadores dos cogumelos, 

acreditavam que eles eram dádivas de Júpiter durante as trovoadas, tendo 

sido os primeiros a citar alguns dos seus efeitos tóxicos, relatando-se, nessa 
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altura, a morte do Imperador Cláudio atribuída a intoxicação por cogumelos. 

(Ibidem:54) 

Dados arqueológicos de evidência de cogumelos datam de 5000 ac em 

cavernas africanas nomeadamente na Argélia. 

Na Europa foi encontrada uma esfinge de cogumelo em imagens gravadas 

em rochas no Monte Bego em França datadas de 1800 ac. (SAMORINI, 2001) 

A descoberta recente do “Homem do Gelo” nos Alpes Italianos que se 

acredita tenha falecido há 5300 anos, trouxe dados intrigantes sobre 

evidência ancestral dos cogumelos pois uns dos objectos encontrados nos 

corpos foram anéis da espécie denominada de Piptopouos betulinis. 

Os cogumelos alucinógeneos eram usados no México, Guatemala e 

Amazonas em rituais religiosos e por curandeiros. Os Maias utilizavam um 

fungo ao qual chamavam, na língua nahuátl, teonanácatl (a "carne de deus") 

há já 3500 anos. No seu território foram encontradas figuras de pedra com 

representações de cogumelos datadas de 1000 a.c. e 500 d.c. Em Oaxaca 

eram também chamados de nti-si-tho, sendo que nti é um diminutivo de 

respeito e carinho e si-tho significa "o que brota". 

Existem referências históricas do uso de cogumelos em rituais nas festas 

de coroação de Moctezuma, o último imperador Azteca. Os conquistadores 

espanhóis, não preparados para os efeitos da droga, assustaram-se e 

proibiram o uso de fungos alucinógeneos e a religião nativa. Foram também 

encontrados registos do médico do rei espanhol a relatar a ingestão de 

cogumelos pelos indígenas, de forma a induzir visões de todo o tipo, sendo 

estes muito apreciados em festas e banquetes. Após a conquista, o consumo 
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de cogumelos, com fins rituais e terapêuticos, sobreviveu, apenas, na Serra de 

Oaxaca.  

Provavelmente, o cogumelo alucinógeneo mais popular é o Amanita 

muscaria, descrito por Lewis Carroll no livro Alice no País das Maravilhas. 

Este cogumelo é usado hà mais de 6000 anos, sendo, por vezes, confundido 

com variedades muito semelhantes mas letais. Os povos primitivos da Sibéria 

tinham o hábito de armazenar a urina de consumidores de Amanita, usando-

a como droga alucinogénea. Isto verificava-se porque as substâncias 

alucinogéneas deste cogumelo permanecem intactas após a sua passagem 

pelo organismo.  

1.2  OS COGUMELOS NA LITERATURA  

As primeiras referências na literatura à toxicologia reportam-se ao tempo 

de Homero que menciona na Odisseia (LOURENÇO, 2003) a toxicidade das 

plantas contendo atropina. Também Shakespeare em Romeu e Julieta 

(SHAKESPEARE, 2000) e em António e Cleópatra (SHAKESPEARE, 2001) 

escreve sobre esse tema. 

Encontramos várias citações na literatura sobre efeito alucinogéneo de 

alguns produtos naturais como:“If the doors of perception were cleansed 

everything would appear to man as it is, infinite.” 1  

                                                   

1 Tradução do autor: Se as portas de percepção estivessem limpas, tudo apareceria para o homem tal 
como é: infinito.  
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Esta citação pertence a William Blake, consagrado poeta inglês que vem 

referenciado no livro “The doors of perception” de Aldous Huxley, escrito em 

1954 onde este pormenoriza as suas experiências alucinatórias. Segundo a 

sua teoria, o cérebro filtra a realidade de modo a não permitir a passagem de 

todas as impressões e imagens que existem efectivamente as drogas poderiam 

reduzir esse processo de filtragem ou “abrir as portas da percepção”. Este 

livro foi a fonte de inspiração para a famosa banda rock The Doors cuja 

temática apresenta características semelhantes à do livro. 

 Também a temática dos cogumelos tem sido utilizada por muitos artistas 

e, tradicionalmente, tem figurado nas ilustrações de histórias e contos 

infantis de autores famosos, principalmente de origem europeia. Nessas 

histórias, o cogumelo é, via de regra, associado a figuras de fadas, gnomos e 

duendes dos bosques e florestas. Aí, aproveita-se a beleza do cogumelo, 

muitas vezes para iludir os incautos. Pois, embora de aparência inocente e 

aspecto apetitoso, quando ingerido pelo homem ou animais, o cogumelo é 

tóxico. Dependendo da quantidade ingerida, é capaz de induzir alterações no 

sistema nervoso, levando a alteração da percepção da realidade, 

descoordenação motora e alucinações e, por isso, era num bom aliado nas 

histórias, algo inócuo, que traz, surpreendentemente, graves maleitas.   

Também, na literatura contemporânea surgem alusões ao uso dos 

cogumelos, como no romance de Haruki Murakami, Kafka à beira-mar, com 

referências à intoxicação por cogumelos de que são vítimas várias crianças, 

quando efectuam um passeio escolar. 

Em Portugal, em textos literários, as primeiras menções ao uso de 

cogumelos encontram-se em Trás-os-Montes, em romances e cantigas 
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mirandesas segundo estudos de Amadeu Ferreira (XAVIER, 2004) e Carlos 

Ferreira (XAVIER, 2004). Por parecerem trazer um contributo curioso citam-

se textos de cada um deles.  

VENENO DA MORIANA 

 Dona Ougenha 

Abaixa-te ah cabalheiro 

Que temos de merandar. 

- Tu que tenes, Dona Ougenha, 

Guardado para me dar? 

-Tengo bino de siete anhos 

Guardado para te dar. 

Alhá no meio de la bubida, Ampeçou-s ogoniar. 

- -Dona Ougenha, Dona Ougenha 

Que boteste neste bino? 

- Botei-te unto de queluobra, 

I un resalgar molido. 

Tengo I cabalho na reata, 

Yá num beio I mil rocino 

Cuitadicos de ls mius filhos 

Que quedórum sien arrimo! 

Cuitadica de mie mulhier 

Que queda sien sou marido! 

-Pa que sabas cabalheiro,  

L que tenies pormetido: 

Palabra de casamento 

Muito bien ancubrido 
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Em o Veneno da Moriana utiliza-se o “resalgar” ou “rosalgar” (Amanita 

muscaria) como componente do veneno que, segundo Amadeu Ferreira era 

utilizado para vingar a honra perdida, como se constata o cogumelo já era 

aproveitada para utilizações menos licitas. Há várias versões deste romance, 

a citada é a versão mirandesa.  

 

GIRIBOILAS 

Giriboilas 

Tengo giriboilas 

Guisadas cun patatas.  

Yengo giriboilas 

Guisadas cun patatas 

Bamos a comê-las 

Que sou buonas i baratas! 

 

Tengo giriboilas 

Guisadas cun freijones 

Bamos a comê-los  

Que son buonos i capones 

 

Tengo giriboilas 

Agarradas a um pau 

Bamos a comê-las 

Guisadas cun bacalhau  

 

Em Giriboilas, termo aplicado a várias espécies de cogumelos, o sentido do 

seu uso é o de grande desfrute como alimento agradável, cozinhado com 
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diferentes acompanhamentos. Assim é valorizado o seu efeito degustativo. E, 

deste modo, numa citação de textos orais recolhidos se conhecem duas 

aplicações diametralmente opostas do uso dos cogumelos. Mas o seu uso 

implica que exploremos um pouco sobre o processo de colheita. 

1.3  EM BUSCA DO COGUMELO 

Em Portugal, a tradicional apanha de cogumelos inicia-se no Outono 

quando, sobretudo na região de Miranda do Douro, é frequente verem-se 

familias inteiras nos bosques à sua procura. O mesmo se passava noutros 

países como nos recorda Ludmila Saharovsky (2004) 

 

“Regresso ao amplo cómodo de madeira no campo Parsh, em Salzburg: um 

dentre tantos, todos iguais, onde dei meus primeiros passos. Nele reencontro o 

pai e a mãe, os avós e mais uma família de refugiados, como nós, os Gojenko, com 

os filhos. Retorno ao bosque que o cercava, à companhia de meu avô, sentado 

debaixo de um pinheiro, envolto sempre em seu pesado casaco de lã negra... Ao 

cheiro adocicado da grama e à descoberta dos cogumelos que brotavam, de 

repente, após a chuva. Ainda agora, meio século passado, sinto o aroma e o gosto 

peculiar da sopa rala e viscosa, preparada com os grandes cogumelos brancos, 

que eu tomava em repetidas porções, olhando a noite descer pela janela e fazendo 

pequenas bolinhas, prensando entre dedos o miolo de pão, que adorava comer, 

multiplicadas.” 

 

Neste texto, a escritora mostra a forma como a recolha dos cogumelos 

marcou a sua infância e continua na sua memória olfactiva e, ao mesmo 

tempo recorda uma forma de recreação. 
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Também Komet lembra a apanha dos cogumelos. 

 

“Sair para apanhar cogumelos constitui uma experiência digna de recordar, mas 

fica-se sempre com uma certa insegurança, uma sensação de poder haver algo 

suspeito. No caso dos cogumelos, esta sensação deve-se ao facto destes 

organismos conterem substâncias tóxicas perigosas, por vezes letais” (KOMET, 

2006) 

 

Assim como refere um artigo do jornal espanhol  Galicia Suroeste de  28 de 

Outubro de 2005 : 

 

“ Saída para recoller e cociñar cogomelos  

Organizada pola escola de hostalaría Emprendex, mañá sábado, está prevista 

unha saída ao monte para recoller cogomelos dirixida a pais e fillos. Os 

exemplares recollidos serán logo cociñados nas instalacións desta escola de 

hostalaría. A cita é as catro e media da tarde dende Empredex na Avenida da 

Concordia.” 

 

Mas, a procura é desmesurada e não legislada e, dado os benefícios do 

micélio para o crescimento das árvores, pode tornar-se numa violenta 

agressão aos ecossistemas florestais, daí ser urgente que se tomem medidas 

que condicionem a sua colheita. 

E assim se enunciam passeios à volta do cogumelo que eram, ao mesmo 

tempo, um divertimento mas também uma forma de equilibrar a economia 
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familiar. O passeio deixa de ser um gozo da ociosidade para funcionar como 

uma etapa de crescimento económico. 

1.4  OS COGUMELOS E O SEU USO NA MEDICINA  

Muitas plantas, principalmente pelos constituintes antioxidantes, 

mostram efeito hepatoprotector e/ou anti-hepatotóxico em certas espécies 

animais quando estes são submetidos a produtos tóxicos (tetracloreto de 

carbono, galactosamina, tioacetamida e outros). A planta que mais tem sido 

estudada em relação aos efeitos hepatoprotectores é o cardio-marino, que, 

pela silimarina, comjunto de flavanoglicanos, inibe a progressão de doenças 

do fígado quando é associada a outras medidas apropriadas, como é sugerido 

numa revisão de casos clínicos efectuados com o cardio-mariano (REUTER, 

1992). 

 O Cancer Research UK (CRUK) é uma organização independente, a maior 

a nível mundial, que se dedica à investigação na área da Oncologia. Em 2000 

é produzido por esta entidade, um trabalho realizado pelo Prof Smith da 

University of Strathclyde, onde se faz alusão à aplicação dos cogumelos na 

medicina. Reforça que o seu papel predominantemente imunomodulador, se 

encontra demonstrado em estudos animais não recomendando, no entanto 

para já, o seu uso rotineiro dada a ausência de estudos randomizados ou 

controlados. 

A divergência entre a medicina Ocidental e Oriental é antiga, mas de certa 

forma recentemente tem-se registado alguma aproximação, motivada pela 

pressão da opinião pública cada vez mais conhecedora de outras realidades. A 

barreira à não introdução de métodos terapêuticos orientais na medicina 
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ocidental é motivada pela falta de suporte científico, nomeadamente 

publicação de trabalhos em revistas internacionais. 

De qualquer forma pensa-se ser de interesse abordar esta temática até 

porque, como dizia anteriormente, a pressão da população é maior, bem 

como a adesão a formas alternativas de terapêutica e portanto o 

conhecimento médico deve ser alargado. 

 Desde 2000 que se publicam artigos de referência e várias reuniões se 

efectuam em Portugal e no Mundo para trazer, de novo, à discussão eventuais 

efeitos benéficos dos cogumelos na saúde já referidos na História da 

Medicina compilados de uma escrita médica de 200ac a 200dc “Shen Nong 

Bem Cão Jing”.  

 

 É no período áureo da cultura grega que, na ilha de Kos, surge a primeira Escola 

Médica de Hipócrates, que se fundamentava no uso de plantas e técnicas 

elementares para o tratamento de doenças que afligiam o homem da época. O seu 

lema ainda hoje é válido: “que o teu alimento seja o teu medicamento” (XAVIER, 

2004). 

 

Foi a partir de Fleming, que descobre em 1928 a penicilina a partir de um 

fungo, que os cogumelos começaram a ser utilizados em tratamentos 

médicos. 

A maior importância dos fungos advém-lhe da produção de antibióticos, 

inicialmente penicilina a partir do Penicililum notatum e, posteriormente, a 

penicilina resistente às beta lactamases, descoberta a partir do Penicillium 

chrysogenum nos anos 40 por Florey e Chain.  
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Para além da acção antibiótica os fungos também podem ajudar a 

combater outros fungos como é o caso da griseofulvina isolada em 1939 do 

Penicillium griseofulvum, originando o primeiro antifúngico (XAVIER, 

2004) 

Existem outros fungos com aplicabilidade médica como o Trametes 

versicolor ou Coriolus versicolor que retarda a formação tumoral. 

Também com efeito antitumoral, antibacteriano e antiparasitário existe o 

Schizophyllum commune. (XAVIER, 2004) 

Os Pleurotus ostreatus contem lovastatina um conhecido hipolipemiante 

(Ibidem), que também contribui para combater a dislipidemia. Aliás com este 

efeito existem também extractos de Tremella fuciformis e T. aurantia 

(KOICHI, 1999) 

Os efeitos dos fungos nos lipidos encontram-se abaixo descritos: 

Tabela nº1: Efeitos dos cogumelos no metabolismo do colesterol e 
triglicerídeos 

 

Especies que 

reduzem o 

colesterol total 

Espécies que 

reduzem o 

colesterol LDL 

Espécies que 

reduzem os 

triglicerideos 

Auricularia aurícula 

Cordyceps sinensis 

Ganoderma lucidum 

Grifola frondosa 

Pleurotus ostreatus 

Tremella fuciformis 

Auricularia aurícula 

Tremella fuciformis 

Cordyceps sinensis 

Grifola frondosa 

Lentinus edodes 

Fonte: Cancer Research UK  
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  Com actividade anti agregação plaquetária existem seis espécies que 

reduzem a ligação às plaquetas e que são: 

Auricularia aurícula, Calyptella sp, ganoderma lucidum, Kuehneromyces 

sp, Neolentinus adhaereus e Panus sp. 

 Descritas como antihipertensoras existem as seguintes espécies: 

Ganoderma lucidum 

Grifola frondosa 

Tricholoma mongolicum 

 

Tabela nº2: Fungos que reduzem a glicemia 
 
 
Diabetes 
Insulinodependente 

 
Diabetes não 
Insulinodependente 

 
Não diabeticos 

 
Agaricus bisporus 
Agrocybe aegerita 
Cordyceps sinensis 
Tremella aurantia 

 
Grifola frondosa 

 
Coprinus comatosus 

Fonte: Cancer Research UK  

 

Dos mais interessantes cogumelos, salienta-se o Ganoderma lucidum a 

partir do qual se obtém triterpenoides, glicoproteínas com acção anti 

tumoral, anti viral, hepatoprotectora, inibidora da libertação de histamina e 

hipotensor cardiovascular, por inibir a angiotensina-convertase. Há ainda a 

Gifola frondosa que contém as lectinas, proteínas carboidratadas com acção 

antidiabética. (Ibidem) 
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Substâncias denominadas (1-4) -alfa-D-glucana, (1-6) - beta-D-glucana, 

polissacarídeos são os responsáveis pela actividade fortalecedora das defesas 

imunológicas nos consumidores de cogumelos. Os níveis de actividade 

antineoplásica relacionam-se com o peso molecular, ramificação e 

solubilidade na água das respectivas moléculas. 

Estudos comprovaram efeito antineoplásico nos camundongos. Em 

condições artificiais de laboratório inibiram o desenvolvimento do cancro da 

mama. O efeito protector do fígado foi também documentado. (ROSA, 2006) 

Estas substâncias são também capazes de estimular produção de interferão 

e interleucinas que previnem surgimento de doenças víricas.  

Outros estudos têm demonstrado que substâncias diferentes das glucanas 

são produzidas pelo “cogumelo do sol” e apresentam actividade inibitória 

contra culturas de células tumorais Desta forma, o micélio e corpo de 

frutificação do “cogumelo do sol” podem conter diferentes substâncias que 

conferem a sua actividade biológica. A forma mais comum de preparo do 

“cogumelo do sol” é por infusão e fervura do cogumelo desidratado como 

apresento na tabela 1 a título de curiosidade. 

 No Ocidente, as espécies que são aproveitadas para efeitos benéficos na 

saúde são Lentinus (Lentinula ou shii-take que contém o lentinan que possui 

propriedades imunomoduladora e hipocolesterolemiantes) Auricularia, 

Hericium, Grifola, Flammulina, Pleurotus e Tremella (MADARCH, 2006) 

Quando usados com finalidade terapêutica, os cogumelos são consumidos 

como concentrados ou extractos em água quente, usados como bebida, 

formando um composto granulado que facilita manuseamento, transporte e 
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consumo. O consumo em cápsulas será então, de acordo com alguns um 

excelente suplemento dietético. 

Estes suplementos são utilizados na Medicina Tradicional Chinesa em 

várias combinações mesmo com outros produtos vegetais. 

Também os benefícios dos cogumelos na dieta são conhecidos desde longa 

data sobretudo na China e Japão na conhecida Medicina Tradicional Chinesa 

onde eram conhecidos como “fu zheng” sendo-lhes atribuídas propriedades 

vigorantes e de longevidade. Esses povos já acreditavam que era no sistema 

imunológico que residia o combate a doenças como o cancro e, dado o 

conhecimento de que os cogumelos promoviam um melhor funcionamento 

do mesmo, atribuíam-lhes grande importância. São actualmente intitulados 

de potenciadores das defesas do organismo e modificadores da resposta 

biológica. (MADARCH, 2006) Consideram-se imunomoduladores pois 

muitos dos polissacarídeos promovem e medeiam a resposta imune e exibem 

propriedades antitumorais em animais e humanos. Recentes investigações 

atribuem-lhes efeitos citotóxicos e embora o real mecanismo não seja 

totalmente conhecido a estimulação e modulação da resposta imune poderá 

ser um deles. Os polímeros existentes nos cogumelos (beta glucanos) 

disparam a estimulação de várias células imunes em animais e humanos ao 

ligarem-se a um receptor específico denominado receptor tipo 3 ou CR3. 

A capacidade dos cogumelos aumentarem as células Natural Killer, que como 

se sabe destroem as células tumorais de modo não específico e a sua 

quantidade tem valor prognóstico, é descrita nalguns trabalhos como numa 

revisão efectuada em 70 doentes com neoplasias várias nos quais foi 

administrado Agarycus sylvaticus (o clássico “cogumelo do sol”) na dose de 
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1,6g quatro vezes por dia. Neste trabalho o aumento do número de células 

Natural Killer foi francamente superior no grupo ao qual foi administrado o 

cogumel (superior a 50%). Recomendam os autores que os cogumelos 

passem a constituir suplemento dietético do doente oncológico dado o efeito 

celular por ele desencadeado.  

O Reishi, especificamente, é usado na medicina japonesa há mais de 4000 

anos, na qual existem mais de 270 espécies de cogumelos utilizados com fins 

terapêuticos e parece ser o mais utilizado dado o extenso rol de 

potencialidades revelados nesta tabela. 

Ainda neste contexto da aplicabilidade dos cogumelos na medicina o 

Cancer Research UK produziu uma revisão da literatura sobre a utilização 

dos cogumelos no Japão, China e Coreia onde, resultados de trabalhos 

efectuados localmente demonstraram propriedades anti tumorais e 

promotoras do melhor funcionamento do sistema imunológico. Também se 

têm utilizado para diminuir efeitos laterais da quimioterapia e radioterapia. 

(SMITH, 2002) 

Richard Sullivan do Cancer Research Center UK afirma que os dados 

disponíveis permitem afirmar que os componentes derivados dos cogumelos 

podem beneficiar o tratamento de doentes oncológicos. (SULLIVAN, 2002) 

Há, no entanto, muitas dúvidas no Ocidente quanto à metodologia 

aplicada nos estudos asiáticos, assinaladamente em comunidades científicas 

mais conservadoras, que têm relutância em aceitar esses trabalhos sugerindo 

a realização de mais estudos por parte de cientistas ocidentais, para que 

aqueles sejam comprovados. 
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O jornal britânico The Guardian de 20 de Augusto de 2002 apresenta um 

extenso artigo sobre a aplicação de conhecimentos médicos orientais na 

Medicina Ocidental e na grande reserva colocada, ainda, por cientistas 

europeus e norte- americanos. 

Daí que é uma área que precisa de grande aplicação da medicina para 

credibilizar os conhecimentos obtidos e permitir uma maior e melhor 

investigação nesta área como fizeram os asiáticos. 

Finalmente, surgiram dados recentes sobre a eventualidade de drogas 

alucinogeneas poderem ser usadas no tratamento de doenças mentais como 

fobia, depressão ou transtornos obsessivo-compulsivos. Essas drogas 

funcionam mudando os níveis de serotonina que se sabe estar envolvida na 

modulação de estados mentais como o bem-estar e o apetite. (BLAKESLEE, 

2007) 

1.5  OS COGUMELOS E A NUTRIÇÃO 

 Sobre os cogumelos, são frequentes as referências ao seu alto valor 

nutritivo, com elevado conteúdo proteico, ricos em vitaminas e com baixo 

teor em gorduras. Dentro das vitaminas existem sobretudo a A, D, B1,B2,PP e 

C. (tabela 3) 
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Tabela nº -3 Composição nutricional dos cogumelos e outros alimentos (em 

percentagem de peso fresco) 

Tipos Águ Caloria Proteín Açúca Gordur

Cogumel 90- 28 2,8-4,8 4,4 0,3 

Ovos 74 163 12,9 9 11,5 

Leite 87 65 3.5 4,9 3,5 

Cenoura 88 42 1,1 9,7 0,2 

Fonte: ROSA, 2006 

 

Salienta-se o conteúdo em proteínas assim como o alto teor de água, as 

baixas calorias e o baixo teor de lípidos. 

O conteúdo proteico pode variar entre 10 e 40% Os cogumelos contêm 

todos os aminoácidos essenciais, mas limitados quanto ao conteúdo em 

aminoácidos sulfurosos ricos em cistina e metionina.  

Contêm 3 a 21% de carboidratos e 3 a 35% de fibras, o que facilita imenso a 

sua digestão, no entanto, o valor calórico dos cogumelos é baixo. Apresentam 

conteúdo mineral suficiente para dieta equilibrada e quantidades 

substanciais de fósforo e potássio e quantidades mais reduzidas de cálcio e 

ferro.  

Quanto ao conteúdo lipídico, ele constitui 2 a 8% com níveis baixos de 

triglicerideos e fosofolipideos constituindo uma excelente dieta para 

vegetarianos  

 



32  

1.6 OS COGUMELOS E A ALUCINOGÉNESE 

Praticamente inexistente (ou não reportada) até 1990, o uso de cogumelos 

para obtenção de efeitos alucinógeneos tem incremento digno de registo a 

partir do final de 1990 e início de 2000  

Considera-se alucinogéneo toda e qualquer substância química capaz de 

distorcer sensações e alterar o humor. Podem ser substâncias naturais ou 

sintéticas, sendo os cogumelos um exemplo de substâncias naturais. 

Há registo de mais de 100 cogumelos alucinógeneos e os mais conhecidos 

são os que contêm psilocibina (denominação química é 3-[2-

(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol dihydrogen phosphate Ester) e a 

estrutura molecular está representada na figura 1. 

 

Figura nº 1 – Estrutura molecular da psilocibina 

   

Fonte: IUPAC 

 

O químico suíço Albert Hofmann, que descobriu o LSD, foi também o 

primeiro a extrair psilocibina e psilocina dos cogumelos mágicos. A 
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psilocibina, que é convertida em psilocina pelo organismo humano, é a 

responsável pelos efeitos alucinógenos da planta. 

O género Psilocybe é o mais conhecido, estudado e reportado. 

Em resposta a essa utilização do cogumelo como alucinógeneo, a EMCDDA 

(European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction) que em 

Portugal se designa Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência 

desenvolveu um projecto E-POD (European perspectives on drugs) que 

abrange vários tipos de drogas. Faz, sobretudo, a sua identificação e 

monitorização, avaliando a capacidade dos estados membros da comunidade 

europeia, e procura detectar e entender, designadamente, as formas de todo o 

mecanismo que envolve o cultivo e a comercialização desses cogumelos. 

O género Psilocybe semilanceata (liberty caps) encontra-se, sobretudo, no 

Reino Unido, Noruega e Alemanha enquanto os géneros Psilocybe 

cyanescens (wavy cap), Psilocybe bohemica e Psilocybe moravica na 

República Checa.  

 Outro género diferente é o Amanita muscaria em que o princípio químico 

é o muscimol, acido ibotenico e muscarina. 

Os efeitos dos cogumelos alucinogéneos dependem da dose, da 

susceptibilidade individual, da sensibilidade à psilocibina e das experiências 

prévias. 

Os sintomas subjectivos apresentam grande variabilidade individual. 

As espécies mais potentes são a Psilocybe semilanceaa, P. azuescens e P. 

bohemica que apresentam concentração de psilocibina até 1%. 
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A dose de psilocibina psicoactiva varia entre 45 µg/kg de peso até 315 

µg/kg de peso. 

A dose recomendada, para uso recreativo, é de 1 a 3,5-5 gr de peso seco, 

para cogumelos húmidos e frescos o peso é dez vezes maior 10 a 15g/Kg de 

peso. 

Habitualmente a via mais utilizada para o consumo é a oral. Os cogumelos 

são misturados no chá, que de alguma forma camufla o seu sabor. Misturado 

na comida provoca náuseas e vómitos o que limita esta forma de consumo 

Também podem ser fumados o que produz efeitos mais rápidos mas mais 

moderados. Por via endovenosa os efeitos são mais severos. 

A duração da trip (modo como se define experiência alucinatória) é de 2 a 

6 horas com sintomas à posteriori, como dificuldade em adormecer durante 

um período de 2 a 6 horas. 

As experiências vivenciadas vão desde o excessivo relaxamento, como 

acontece com o cannabis até ao hipercinetismo, ao riso sem parar, à euforia, 

às alterações visuais (brilhos coloridos), às alterações da percepção de 

imagens reais e às alucinações. As alterações sensitivas podem fazer-se 

acompanhar de alterações motoras como perturbações do equilíbrio. 

Ansiedade, desajuste da noção do tempo e distância bem como de 

despersonalização podem ser outras possíveis alterações. 

As “good trips” caracterizam-se pelo extremo relaxamento, pela 

estimulação mental e pelas alterações do humor. 
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Por vezes os efeitos benéficos são suplantados pelos indesejáveis como 

náuseas, vómitos, fraqueza extrema, lipotímias, shivering, dor abdominal, 

taquicardia e taquipneia. Pode ocorrer hipertensão arterial que pode ser 

grave em doentes com doença cardíaca prévia. Os casos documentados são 

raros e o diagnóstico diferencial não é fácil de obter. 

Contrariamente a outro tipo de drogas, o que está descrito é que neste caso 

não existe dependência física nem psíquica, nem síndrome de privação. 

Contudo no caso de intoxicações agudas, para evitar que os consumidores se 

autoagridam, a administração de benzodiazepinas é recomendada. 

As intoxicações fatais são raras, um caso em França e outro na República 

Checa sendo este último um caso de suicídio. (EMCDDA, 2003) 

 Uma “bad trip” (vivência negativa) é acompanhada de depressão 

profunda e interpretações paranoides. O uso simultâneo de várias drogas 

pode agravar toda a sintomatologia descrita.  

Tem-se registado uma maior tendência para procurar produtos naturais 

com efeitos alucinogéneos. Existe também mais fácil acesso com surgimento 

das smart-shops nomeadamente na Holanda em 1990. Com o 

desenvolvimento da Internet a sua divulgação e comércio tornou-se mais 

fácil. 

O vazio legal relativo à existência de smart shops e consumo de cogumelos 

ditos mágicos também tem contribuído para o seu crescimento.  

Em relação às smart-shops em Portugal, abriu a primeira em Aveiro, em 

Fevereiro de 2007, o que desencadeou grande alarido na comunicação social. 
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Encontra-se publicado no site da Polícia Judiciária datado de Abril de 2003 

legislação sobre este tema: 

 

“…cultivo, a produção, a posse, a compra e venda ou a cedência a qualquer título 

destes cogumelos, é considerada tráfico de estupefacientes e como tal punida pela 

lei penal portuguesa (e da generalidades dos países europeus) ” 

“ALERTAM-SE, pois, os potenciais produtores e consumidores de tais 

substâncias não só para a ilicitude criminal que a sua posse e comercialização 

traduz, como também para os perigos para a integridade física e efeitos nocivos 

para a saúde, decorrentes do seu consumo.” 

 

Seis países adoptaram legislação apertada dado o aumento do consumo de 

cogumelos alucinógeneos: a Dinamarca (2001), Holanda (2002), Alemanha, 

Estónia e Inglaterra (2005) e Irlanda (2006). A resposta legislativa surge 

depois do interesse manifestado por comerciantes na venda alternativa e 

legalização de certos tipos de cogumelos alucinógeneos (Amanita muscaria). 

(EMCDDA2003) 

 A venda dos “cogumelos mágicos”, encontra-se largamente difundida 

via Internet e em smart-shops, que estão autorizadas a vender substância 

psicoactivas.  

Na pesquisa que efectuei em sites que comercializam este tipo de 

cogumelos encontrei a descrição dos três mais frequentemente vendidos com 

alusões aos seus efeitos como forma de aliciamento ao seu consumo. 

-Panaeolus cyanescens (Hawaiian):  
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“Este cogumelo transporta-te a um estado de consciência visionário e 

sonhador. O cogumelo havaiano tem um efeito visual particularmente forte”. 

-Psilocybe cubensis Philipines:  

“O psilocibo cubensis filipinas dá uma trip muito visual mas também 

relaxante.” 

- Psilocybe cubensis Colombian: 

“Este cogumelo de Meledin, na Colômbia, é popular entre os psiconautas 

devido às alucinações e ataques de riso muito fortes que causa.” 

 Apresenta-se abaixo a tabela de preços que circulam nesses sites: 

 

Tabela nº 4 - Tabela de preços de diferentes cogumelos alucinógeneos 

vendidos online 

 

Fonte: relatório do Observatório Europeu para a Droga e 

Toxicodependência de 2003 

 

 O E-POD efectuado colheu dados sobre o consumo de alucinogéneos 

nos países da União Europeia, num período limitado de tempo (Julho a 

Outubro de 2005). 



38  

Os estudos anteriores sobre alucinogéneos disponíveis dedicavam-se, 

exclusivamente, à análise dos casos de intoxicação de LSD, não existindo 

registos sobre cogumelos alucinogéneos. Actualmente, os cogumelos já fazem 

parte dos estudos de vigilância sobre consumo de drogas na população 

escolar. 

1.7 DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 Para a elaboração deste da leitura atenta feita da obra de Komet e pareceu 

pertinente realçar as seguintes considerações: (Komet, 2004) 

Das 6000 espécies de cogumelos existentes na Europa apenas 180 são 

tóxicas, existindo muito poucas que contenham uma toxina cuja ingestão seja 

fatal para o ser humano. Os casos mortais são atribuíveis, em primeiro lugar, 

à ingestão de cicuta verde  (Amanita phalloides), muito comum, e que o povo 

designa por “assassino verde”. Cerca de 50 gramas de cogumelo fresco 

constitui uma quantidade suficiente para matar um adulto, no caso das 

crianças, dado o seu baixo peso corporal, uma ínfima parte pode ser fatal. 

Antigamente acreditava-se que a toxicidade sos cogumelos, se devia ao 

facto de crescerem nas proximidades de ervas venenosas. Havia também 

crenças de que a sua toxicidade advinha de circunstâncias externas (raios, 

trovões diabo,etc). Um dado importante é que não são apenas as substâncias 

tóxicas produzidas pelos próprios cogumelos que podem ser prejudiciais, mas 

também substâncias do meio ambiente que neles se acumulam, como os 

metais pesados entre os quais o cádmio, o chumbo e  mercúrio.  
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Também a radioactividade contribui  para a toxicidade dos cogumelos 

como provaram as análises efectuadas após o acidente nuclear de Chernobyl 

em 1986 em que encontraram altos teores de iodo e césio. 

1.7.1 A intoxicação por cogumelos em Portugal 

Segundo informação do CIAV (Centro de Intoxicação e anti-veneno), os 

dados actualmente disponíveis na instituição relativamente ao número de 

chamadas recebidas, referentes a intoxicações com cogumelos. 

O CIAV forneceu-me também os números referentes aos anos acima 

referidos, informando-me que as intoxicações por cogumelos representam 

cerca de 0,1% do total de chamadas recebidas no Centro. 

 

Gráfico nº 1 – Número de chamadas sobre intoxicações por cogumelos 
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Fonte: CIAV 

Estes dados foram fornecidos pelo CIAV e de acordo com este Centro, não 

existem dados informatizados relativos a chamadas posteriores a 1999. 
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1.7.2 A intoxicação por cogumelos na Comunidade Europeia 

Ao contrário de Portugal, no resto da Europa, encontram-se em maior 

número dados estatísticos relativos a intoxicação por cogumelos, ditos 

alucinógeneos, embora possamos encontrar dados relativos a cogumelos 

responsáveis pela toxinfecção digestiva. 

Os principais dados são extraídos dos relatórios do EMCDDA (European 

monitoring center for Drugs and drug Addiction), denominado mais 

correntemente como Observatório Europeu e instalado em 1993 em Lisboa 

por decisão da União Europeia. O seu papel principal é centralizar toda a 

informação sobre drogas, quer relativas ao seu consumo quer, ao tráfico que 

envolve todos os países europeus, o que tornam comum aos vários países a 

linguagem e as estratégias. Ao longo dos 10 anos da sua existência, este 

Observatório detectou as variações no tráfico e no consumo de 

estupefacientes que refere amplamente nos seus relatórios disponíveis 

online. 

Em 12 estados membros da Comunidade Europeia estudados, a 

prevalência de intoxicação por cogumelos alucinógeneos, em jovens entre os 

15 e 24 anos (gráfico 2), é de 1 a 8%. 
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 Gráfico nº2: Comparação das diferentes prevalências (%) do consumo de 

cogumelos alucinogéneos entre os 15 e 24 anos de idade 

 

Fonte: relatório do Observatório Europeu para a Droga e 

Toxicodependência de 2003 

 

Como se constata, a prevalência é maior na Holanda, país conhecido pela 

legislação mais liberal relativa ao consumo de estupefacientes. 

A Lituânia, a Hungria e a França apresentam menor prevalência. Em 

relação à baixa prevalência da França, esse facto também pode dever-se à 

antiguidade dos dados disponíveis que se reportam ao ano de 2000. 

 

1.7.2.1. Os cogumelos e epidemiologia – estudo do EMCDDA 

Apresentam-se, em seguida dados, de um estudo efectuado em 22 

membros da EU em 2003 pelo EMCDDA, apresentados nos gráficos de 3 a 8. 
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Gráfico nº3: Comparação entre os dois sexos relativo ao consumo de 

cogumelos alucinogéneos 

 

Fonte: relatório do Observatório Europeu para a Droga e 

Toxicodependência de 2003 

 

Destaca-se que particularmente nas drogas alucinógeneas, a variação entre 

sexo não é significativa. Em relação ao ectasy, cocaína e anfetaminas 

predomina o sexo masculino o que confirma dados disponíveis. 

 Em 9 países, o consumo de cogumelos para obtenção de efeitos 

alucinatórios numa população de jovens estudantes entre os 15 e 16 anos de 

idade ultrapassa o de ecstasy. 
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Gráfico nº4: Comparação do consumo de cogumelos alucinogéneos e 

ectasy em 2003 entre estudantes de 15-16 anos de idade 

 Fonte: relatório do Observatório Europeu para a Droga e Toxicodependência 

de 2003 

 

Como dado importante fornecido por este gráfico salienta-se o facto de em 

estudantes de 15-16 anos de idade existir uma correlação entre o consumo de 

cogumelos alucinógeneos e o de ectasy. 

 Num estudo efectuado junto de estabelecimento de diversão nocturna a 

prevalência do consumo de cogumelos alucinogéneos é a apresentada no 

gráfico nº5. 
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Gráfico nº 5: Prevalência do consumo de cogumelos alucinogénos em 

clubes de diversão nocturna 

 

Fonte: relatório do Observatório Europeu para a Droga e 

Toxicodependência de 2003 

 

 Relativamente a prevalência na população em geral: 

 Gráfico nº 6: Prevalência do consumo de cogumelos alucinogéneos em 3 

diferentes populações:  

 

Fonte: relatório do Observatório Europeu para a Droga e Toxicodependência 

de 2003 
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Encontramos, portanto, uma prevalência francamente aumentada do 

consumo de cogumelos alucinogéneos em locais de diversão nocturna sendo 

necessário ter em conta a diferente metodologia aplicada. 

 

Gráfico nº 7: Comparação do consumo de cogumelos alucinogéneos entre 

os consumidores habituais de drogas, frequentadores de clubes nocturnos e 

jovens de idade entre os 16 e 19 anos de idade 

 

Fonte: relatório do Observatório Europeu para a Droga e 

Toxicodependência de 2003 

 

Portanto, o consumo dos cogumelos alucinogéneos é superior nos 

indivíduos que já consomem outro tipo de drogas. 

 Numa análise feita a seis anos consecutivos destaca-se aumento de 

2003 para 2004. 
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Gráfico nº 8: Evolução do consumo de alucinogéneos nos últimos 6 anos 

 

Fonte: relatório do Observatório Europeu para a Droga e 

Toxicodependência de 2003 

 

Trata-se do único “trend" conhecido do uso de cogumelos alucinogéneos 

que se baseia nos estudos efectuados pela revista inglesa rave Mixmag junto 

dos seus leitores entre 2000-2005. Há que ter em conta a diferente 

metodologia aplicada nos diversos anos o que pode sobrestimar a 

prevalência. 

A idade média para a primeira experiência alucinogénea com cogumelos 

varia entre os 18 e 19 anos de idade. Dos 305 indivíduos testados 50% 

desejariam repetir a experiência.  

 Em conclusão, constata-se o baixo índice de consumo de cogumelos 

alucinogéneos, em níveis ainda inferiores ao consumo de cannabis na União 

Europeia. No entanto, a prevalência tem aumentado na população entre 15 e 

24 anos sobretudo na República Checa, Alemanha, Irlanda, Holanda e Reino 

Unido. 
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Infere-se, dos dados apresentados, que o consumo de cogumelos 

alucinógéneos depende do país e da região dentro do próprio país, tendo em 

conta aspectos relacionados com estilos de vida e grau de acessibilidade aos 

mesmos. 

Em relação a Portugal, não existem dados que permitam avaliar a sua 

representatividade no contexto das drogas e da toxicodependência mas penso 

que em breve constará dos nossos registos dado que o índice de consumo a 

isso vai obrigar e porque “mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”. 

1.7.3 A intoxicação por cogumelos nos Estados Unidos 

 Relativamente aos dados americanos segue-se a tabela referente ao 

2005 Annual Report of the American Association of Poison Control Center´s 

National Poisoning and Exposure Database na qual constam os dados 

relativos à substâncias mais frequentemente reportadas bem como dados 

relativos à faixa etária dos intoxicados e motivação para a intoxicação. 
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Tabela nº 5 - Relatório Anual da AAP 

Fonte: Adaptado de 2005 Annual Report of the American Association of 

Poison Control Centers´National Poisoning and Exposure Database 

 

1.8 A BIOQUIMICA DOS COGUMELOS 

Os cogumelos são corpos frutíferos que têm a função exclusiva de propagar 

os esporos, comparáveis na sua função com as sementes das plantas. Todas 

as outras funções vitais são exercidas, regra geral, por uma parte do cogumelo 
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Ciclopeptídeo 40 7 5 28 27 9 1 2 33 7 6 7 3 4 

Irritante 

Gostrointestin

151 61 26 64 115 24 0 11 70 41 50 17 0 0 

Alucinogeneo 849 23 467 343 114 717 5 9 692 39 171 330 23 0 

Ácido 

iboténico 

35 4 9 21 17 18 0 1 31 5 10 14 1 0 

Não tóxico 192 77 26 87 158 5 0 29 55 36 42 7 0 0 

Monometilhidr

alazina 

25 2 1 22 18 1 0 6 14 6 11 3 1 0 

Muscarina 19 1 3 15 11 5 0 2 10 1 9 2 1 0 

Orelanina 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Outros tóxicos 17 9 0 8 13 3 0 1 10 4 4 2 1 0 

Desconhecido 580
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8 

861 907 504
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662 12 72 2441 278

0 

659 252 16 2 



  49 

que é muito maior, mas que se mantém invisível: o micélio, escondido no solo 

ou também na madeira, sobre a qual o cogumelo se desenvolve. 

Os cogumelos podem crescer de três formas: saprófitas, parasitas ou em 

associação micorrizal. Os saprófitas pertencem ao grupo dos primeiros 

recicladores da Natureza pois enzimaticamente destroem a matéria orgânica 

de organismos mortos. Os parasitas são os responsáveis pelo dano ecológico 

provocado pelo ataque às árvores livres. Os micorrizóticos (myco=cogumelo e 

rhizzal= raízes) contêm o grupo dos ditos comestíveis como: Trufles, 

Matsutake, Ceps e Chantarelles. Estes cogumelos interagem com as árvores 

pois protegem-nas das doenças e tornam-nas mais vigorosas e ao mesmo 

tempo recebem delas materiais orgânicos. 

O micélio é, por sua vez, um agregado de diferentes filamentos hifálicos, as 

chamadas hifas com diâmetro muito reduzido. É necessário haver um 

conjunto tão extenso de hifas, dado que os cogumelos, ao contrário das 

plantas, não conseguem, com o auxílio da luz solar, produzir os 

indispensáveis nutrientes vitais a partir da água e do dióxido de carbono. A 

maior parte dos cogumelos é saprófita, isto é, extraem as substâncias 

necessárias para a sua sobrevivência por meio de decomposição de matéria 

orgânica morta. 

Os corpos frutíferos, usualmente, só se desenvolvem se as condições para a 

propagação e a germinação dos esporos forem particularmente vantajosas, ou 

seja, a maior parte das vezes no Outono, a estação do ano com humidade 

abundante e muito vento. 

Os cogumelos correspondem à frutificação dos fungos que, como sabemos, 

são os grandes decompositores da natureza. São a base para obtenção de 
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algumas vitaminas e antibióticos bem como importantes no fabrico do pão, 

queijo, iogurtes e fermentação de bebidas alcoólicas. Os cogumelos são, de 

certa forma, a face visível dos fungos. Em linguagem vulgar, principalmente 

em culinária, chamam-se cogumelos às frutificações dos fungos (estrutura de 

produção de esporos) da divisão Basidiomycota e Ascomycota.  

 

Figura nº 2 - Corpo de frutificação de um cogumelo e suas partes 

 

Fonte: ROSA, 2006 

 

Os cogumelos reproduzem-se sexuadamente por meio de esporos ou 

assexuadamente (reprodução vegetativa) por multiplicação de qualquer parte 

do fruto de frutificação. Não formam sementes como os vegetais, mas sim 

esporos, que são estruturas microscópicas. Ao germinarem, os esporos 
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produzem células que se arranjam em filamentos denominados hifas. As hifas 

crescem no solo ou sobre outro substracto formando o micélio. Os primórdios 

são formados pela fusão de hifas de dois micélios de cargas genéticas 

distintas e este dá origem ao corpo de frutificação ou seja o cogumelo 

propriamente dito. Este é o ciclo da vida do cogumelo 

 

Figura nº3 - Ciclo de vida de um cogumelo 

 

 Fonte: ROSA, 2006 

 

  

1.8.1 Descrição do cogumelo AMANITA muscaria 
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Morfologicamente, este fungo é um bom exemplo de Agaricales. 

Apresenta volva, estipe, anel, píleo, escamas residuais do velume e lâminas 

bem desenvolvidas na face inferior do píleo. Seu basidiocarpo, bem 

desenvolvido, pode atingir mais de 20 cm de altura e até 20 cm de diâmetro 

de píleo ou chapéu. 

Os cogumelos dividem-se em píleo, lamelas, estípe, anéis e volva. 

Descreve-se em seguida promenorizadamente: 

O píleo tem cerca de 8 a 24 cm de diâmetro, em forma de ovo, quando 

jovem, e convexo, chato, plano ou ligeiramente côncavo, quando maduro. 

Superfície amarela pálida a laranja avermelhada ou mesmo escarlate. 

Usualmente salpicado com numerosas verrugas ou excrescências brancas ou 

amarelo pálidas que, algumas vezes, ficam dispostas em círculos 

concêntricos, margens pronunciadamente estriadas ou cristadas, branco 

carnoso ou amarelo pálido logo abaixo da cutícula ou camada superior 

vivamente colorida.  

As lamelas têm cerca de 20cm linear e 8-15mm de largura, livres ou 

ligeiramente decorrentes em rugas ou cristas estreitas brancas ou amarelo 

pálidas. O estipe com 10 a 20 cm de comprimento e 1 a 2 cm de espessura ou 

diâmetro na extremidade superior, apresenta parte basal mais espessa 

formando um bulbo, envolvido por anéis irregularmente rompidos brancos 

ou amarelo pálidos. 

Os anéis encontram-se no terço superior do estipe, brancos, macios, a 

princípio saliente, mas depois tornando-se secos e inconspícuos. 
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 A volva, algumas vezes bem definida, mas, frequentemente, tornando-se 

inconspícua ou não evidente com a idade, aparece, apenas como anel na parte 

inferior bulbosa do estipe. Frutificações solitárias ou em grupos e, 

frequentemente, dispostas em forma de anéis sob várias árvores coníferas, na 

Europa e Estados Unidos.  

1.8.2 A toxicidade do Amanita 

Apesar de ingeridos cozinhados, isso não elimina o efeito tóxico dos 

ciclopeptideos. 

A toxicidade e a morte celular ocorrem quando a amanitina se liga a uma 

subunidade RNA polymerase II, interferindo com síntese do RNAm e frenar 

produção proteica. Dada esta inibição ocorre necrose hepatocelular, podendo 

ocorrer lesão gastrointestinal, do rim e do pâncreas. (BRENT, 2005) 

A lenta deplecção do RNAm já existente, explica o atraso no surgimento de 

sinais de necrose hepática. 

Já os sintomas gastrointestinais como os vómitos e a diarreia ocorrem 

precocemente e resulta do efeito da amanitina na divisão celular 

(especialmente nas células epiteliais gastrointestinais). 

Os casos mais fatais por intoxicação por cogumelos ocorrem com ingestão 

de Amanita Phalloides. A mortalidade por Amanita Phalloides continua alta 

(20 a 40%) com muitos casos requerendo transplante hepático. (BRENT, 

2005) 

Entretanto, segundo alguns autores, 90 a 95% das mortes ocorridas na 

Europa como resultado de micetismo - nome dado ao envenenamento por 

cogumelos -- foram atribuídos a uma única espécie de Amanita, ou seja, A. 
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phalloides, espécie conhecida popularmente como "taça da morte" (death 

cup) ou ainda por "taça verde da morte" (Green death cup) como referido 

anteriormente. Esta espécie possui um píleo ou "chapéu" de coloração verde 

oliva, com cerca de 12 cm de diâmetro e 10 a 15 cm de altura no estipe. Uma 

das causas que justifica a intoxicação com A. phalloides é que este pode ser 

isento de cor e ter volva pouco definida pelo que é facilmente confundido com 

A. mappa ou mesmo com Agaricus campestris L. selvagens, espécies 

saborosas que não apresentam princípios tóxicos. (BRENT, 2005) 

As espécies venenosas de Amanita contêm compostos ciclopeptídicos 

conhecidos como amatoxinas e phallotoxinas, altamente tóxicos e mortais, 

para os quais não existem antídotos. Isolados em 1940, estes octapeptídeos 

cíclicos termoestáveis denominados amatoxinas têm 3 subtipos� (BRENT, 

2005) 

Outros ciclopeptideos encontrados nestes cogumelos são os hepapeptideos 

referidos como falotoxina e virotoxina. (KLEIN, 1989) 

Existe um outro componente nestes cogumelos denominado falolisina que 

tem propriedades hemolíticas mas com labilidade com o calor, destroem-se 

com ph gástrico baixo e não contribuem para a toxicidade. 

“Uma dose letal de amatoxina pode se de 0,1 mg/kg peso corporal e pode 

estar contida num simples cogumelo” (FANTOZZI, 1986) 

1.8.3 Farmacocinética dos Ciclopeptideos 

Na tabela 6 estão resumidas as características farmacocinéticas dos 

ciclopeptídeos 
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Tabela nº 6- Propriedades dos ciclopeptídeos 

 

 Fonte: Brent, 2005: 1278 

 

1.8.4 A bioquímica de outros cogumelos alucinógeneos 

Baseado na sua estrutura química os cogumelos alucinógeneos dividem-se 

em 3 grupos segundo Pechnick e Ungerleider como refere EMCDDA. 

-Indolealquilaminas (triptaminas) 

     Ex: LSD, psilocin, psilocybin; 

 -Fenilethilamines 

      Ex: mescaline; and  

-canabinoides 

Volume de distribuição: 0.2L/kg 

Ligação às proteínas: nenhuma 

Mecanismo de clearance: renal 83 a 89% 

Metabolitos activos: nenhum 

Métodos para promover clearance: hemoperfusão com 
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2- A TOXICIDADE DOS COGUMELOS 

REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO 

RETROSPECTIVO 
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2.1 INTRODUÇÃO 

No decorrer do trabalho exercido no Hospital Amato Lusitano em 

Castelo Branco, a constatação da preocupação dos médicos quanto à 

terapêutica da intoxicação aguda por cogumelos, numa região onde o número 

de casos é mais elevado, levou à realização de revisão retrospectiva dos 

processos clínicos de doentes internados na Unidade de Cuidados Intensivos 

com o diagnóstico de intoxicação aguda por cogumelos. Simultaneamente a 

multiplicidade de síndromes clínicos com apresentações clínicas diferentes 

levou à consecussão de uma proposta de protocolo terapêutico 

 2.2 OBJECTIVO   

Formular um protocolo terapêutico que respondesse às necessidades 

constatadas.  

 2.3 METODOLOGIA 

 Foram analisados processos clínicos de doentes internados na UCIP do H. 

Amato Lusitano em Castelo Branco entre 1986 e 1994 com o diagnóstico de 

intoxicação por cogumelos. 

Desenvolveu-se uma análise detalhada dos processos com vista a extrair, 

informações determinantes para a continuação do trabalho.    
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2.4 RESULTADOS 

Foram detectados (pesquisa manual) 17 casos de doentes internados na 

Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Amato Lusitano entre 1986 e 

1994 com o diagnóstico de intoxicação aguda por cogumelos. 

A distribuição destes casos por ano de internamento e idade encontram-se 

nos gráficos 9 e 10  

 

 Grafico nº9 -  Distribuição etária dos casos estudados 
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Constata-se que o maior número de casos ocorre entre os 20 e 30 anos. Há 

apenas um caso com menos de 10 anos de idade 
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Gráfico nº10- Distribuição dos casos registados por décadas 

 

 

 

 

 

 

 

Há um decrescendo no número de casos até 1994. O número elevado de 

1987 deve-se ao facto de serem vários casos de uma mesma família. A partir 

dessa altura não consta nenhum caso no Hospital com o diagnóstico de 

intoxicação aguda por cogumelos. 

 Os exames laboratoriais revelaram os dados apresentados nos gráficos 11 e 

12. 

Gráfico nº 11: Hemograma 
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 Gráfico nº12: Estudo da função hepático 
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As alterações mais graves deste tipo de intoxicação são o envolvimento 

hepático. Constata-se que as transaminases encontram-se alteradas na 

maioria dos doentes sendo em 7 casos duas vezes ou mais acima do normal. 

As terapêuticas efectuadas tinham sido as constantes do gráfico nº 13 

 

Gráfico nº 13: Distribuição da terapêutica efectuada 
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Verifica-se que silibinina e a penicilina tinham sido administradas em 

mais de metade dos doentes. 
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Dos 17 casos avaliados sobreviveram 16 registando-se um óbito. Saliente-

se ainda que o tempo médio que mediou ingestão e surgimento de sintomas – 

tempo de latência foi em 11 casos entre as 6 h e os 3 dias (toxicidade tardia) e 

em 6 casos entre 15min e 2 h (toxicidade precoce) e ainda que foram os 

sintomas gastrointestinais a apresentação clínica dominante. 

2.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Considerações gerais: 

- Em nenhum caso foi efectuado rastreio micológico. 

- A faixa etária encontrada não corresponde à descrita na literatura. 

- Não foram descritos casos de motivação suicida ou intuito de obtenção de 

efeitos alucinatórios. 

- A variabilidade clínica aponta para vários tipos de cogumelos envolvidos, 

no entanto, a predominância de sintomas gastrointestinais e o tempo de 

latência apontam para a predominância do tipo Amanita este dado é 

corroborado pela informação disponível em Laboratórios de Micologia 

Assim, a realização deste trabalho foi importante dado ter permitido um 

estudo científico provado com dados reais sobre a toxicidade dos cogumelos, 

numa zona do país em que este problema é notório. Desta forma se fornecem 

mais dados que comprovam a necessidade de se continuar a investigar nesta 

área para responder a uma questão que muitos julgam regional e sem 

interesse médico-científico. 
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 3. PROPOSTA DE NOVA 

CLASSIFICAÇÃO DE SINDROMES 

CLÍNICOS 
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A partir da análise dos dados bioquímicos e fisiopatológicos publicados na 

literatura propõe-se uma nova classificação clínica com a pretensão de dar 

resposta aos casos mais graves que exijam cuidados mais diferenciados. 

3.1 PROCESSO DE DIAGNÓSTICO 

A severidade dos sintomas depende da época do ano, maturidade dos 

cogumelos, localização dos mesmos, quantidade ingerida, modo de 

preparação e idade do paciente. 

Uma anamnese exaustiva deve ser efectuada dado que não existe teste 

diagnóstico capaz de discriminar entre os cogumelos tóxicos e não tóxicos. 

O diagnóstico continua a basear-se na história clínica, apresentação clínica 

e conhecimentos sobre o local da proveniência do cogumelo. 

As toxinas podem ser identificadas por radioimunoensaio a partir de 

amostras de suco gástrico, fezes, urina ou sangue. Os níveis séricos detectam-

se até 30 horas após a ingestão mas podem não se encontrar presentes para 

além das 48 horas. A presença de concentrações séricas doseadas associa a 

pior prognóstico (VESCONI, 1985). 

Num trabalho recente (RICCI, 2006) apresenta-se o conceito de Unidade 

Micológica, em que nos casos de intoxicação aguda por cogumelos se 

envolvem micologistas no processo diagnóstico. Este autor refere que no seu 

centro, perante uma suspeita de diagnóstico, é colhida urina do doente e 

doseada a amatoxina (se ingestão ocorreu há menos de 3 horas), é contactado 



68  

um micologista (disponível 24 horas por dia) no sentido de obter através da 

análise do material ingerido a caracterização do agente em causa. Isto 

permite que se possa seleccionar o tipo de tratamento a prestar ao doente. 

 No entanto os testes laboratoriais são raramente necessários para 

instituição de terapêutica apropriada, que não deve ser deferida. 

3.2 SÍNDROMES DE INTOXICAÇÃO POR COGUMELOS  

As principais 14 síndromes da intoxicação por cogumelos foram 

estratificados quer pelo tempo de apresentação dos sintomas clínicos, quer 

pela toxicidade em órgãos alvo: 

 INTOXICAÇÃO PRECOCE (menos de 6 horas) 

  - síndromes neurotóxicos 

  - síndromes gastrointestinais 

  - síndromes alérgicos 

 INTOXICAÇÃO TARDIA (6 a 24 horas) 

  - síndrome hepatotóxico 

    - síndrome nefrotóxico acelerado 

  - eritromegalia 

 INTOXICAÇÃO RETARDADA (> 1 dia) 

  - síndrome nefrotóxico tardio 

  - síndrome neurotóxico tardio 

      - rabdomiólise 
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3.2.1 Toxicidade Precoce  

Considera-se precoce, aquela em que os sintomas surgem menos de 6 

horas após a ingestão e constituem as intoxicações mais graves: 

– NEUROTOXICIDADE COLINÉRGICA PERIFÉRICA. 

Habitualmente provocada por Clitocybe e Inocybe e produzem o chamado 

síndrome muscarínico. 

Sintomatologia é idêntica à da intoxicação por organofosforados: 

hipersalivação, lacrimejamento, incontinência esfincteriana, diarreia, emese, 

miose, broncorreia e broncoespasmo. 

Tratamento: atropina (bolus de 0,01- 0,02 mg/Kg) 

– NEUROTOXICIDADE GLUTAMINÉRGICA  

Provocadas habitualmente por Amanita muscaria ou Amanita 

pantherina. 

Caracteriza-se por tonturas, sonolência, delírio, disforia e alucinações.  

Para além do trtamento clássico da intoxicação por Amanita muscaria as 

manifestações excitatórias dependentes do ácido iboténico (hiperactividade, 

hiperrefexia, mioclonia e convulsões) podem ser reversíveis com 

benzodiazepinas por via endovenosa. 

-NEUROTOXICIDADE EPILÉPTOGÉNICA  

Os géneros Gyromitra brunnea, G. califórnia, G. esculenta e G. infula são 

os mais envolvidos. 
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Sintomatologia mais frequente para além dos sintomas gastrointestinais 

incluem ataxia, fadiga, nistagmo, tremor e vertigem. Raramente podem 

ocorrer convulsões, coma ou morte especialmente em idosos. 

O dano hepatocelular manifesta-se por citólise e hiperglicemia (ou 

hipoglicemia), alguns dias após manifestação do dano hepatocelular surge 

hemólise intravascular com metahemoglobinemia podendo levar a dano 

renal, raramente pode surgir insuficiência hepática fulminante. 

O tratamento consiste na lavagem com carvão e controle das crises 

convulsivas com benzodiazepinas e administração de piridoxina (25 mg/Kg). 

- NEUROTOXICIDADE ALUCINOGÉNICA  

Psilocybe cubensis, P. cyanescens, P. semilanceata e Conocybe cyanopus) 

são os géneros que se relacionam com este síndrome. 

   Pode ocorrer ataxia, alucinações e movimentos hipercinéticos bem como 

efeitos alucinogénicos de curta duração e raramente fatais. Quando ingeridos 

concomitantemente com álcool o desfecho pode ser fatal. 

Tratamento de suporte reservando-se as benzodiazepinas para as 

mioclonias, hipercinésia e convulsões. 

-IMUNOHEMOLÍSE 

Os géneros mais envolvidos são Paxilus involutus e Boletus luridus 

Sintomas predominantemente gastrointestinais: náuseas, vómitos, dor 

epigástrica e diarreia. 
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A formação de imunocomplexo pode conduzir a hemoglobinúria, oligúria, 

anúria e insuficiência renal aguda. 

Tratamento inclui hemoperfusão ou hemodiálise. 

- DOENÇA PULMONAR ALÉRGICA 

Lycoperdon gemmatum e L. perlatum provocam mais comumente este 

síndrome 

 Síndrome denominado por licoperdonose que se caracteriza por náuseas, 

vómitos e nasofaringite, seguindo-se, alguns dias depois, dispneia e 

pneumonite inflamatória, surgindo radiologicamente infiltrado inflamatório 

reticulonodular difuso. 

A corticoterapia e administração de antifúngicos (anfotericina B) podem 

estar indicados. 

- REACÇÃO TIPO DISSULFIRAM 

    Provocada pelo Coprinus. 

O consumo de álcool, 2 horas após ingestão de cogumelos, leva ao 

surgimento de taquicardia, rubor facial, diaforese, dor torácica, náuseas e 

vómitos (simula enfarte agudo do miocárdio). 

Tratamento de suporte com antieméticos e hidratação. 

- TOXICIDADE GASTROINTESTINAL 

 Provocada pelos géneros Boletus, Chlorophyllum, Entoloma, Lactarius, 

Omphalotus e Tricholoma.  
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Sintomas mais frequentes: náuseas, vómitos, dor abdominal e diarreia, 30 

minutos a 3 horas após a ingestão de cogumelos. 

Tratamento apenas de suporte. 

3.2.2 Toxicidade Tardia   

A que surge depois de 6 horas após a ingestão. 

-HEPATOTOXICIDADE  

O género Amanita é o mais frequente e a toxicidade gastrointestinal 

apresenta-se em 3 fases. Após um período de intensa diarreia e vómitos há 

um período de falsa melhoria com posterior instalação de insuficiência 

hepática grave (2-6 dias após) podendo evoluir para casos de hepatite 

fulminante com necessidade de transplantação hepática. 

Podem ser detectadas na urina e fluidos corporais por cromatografia, 

radioimunoensaio. 

Dado o efeito das amatoxinas na depressão cardiovascular e renal, o 

transplante hepático pode ser resolução de apenas parte do problema. 

O tratamento, para além da hospitalização com fluidoterapia agressiva, 

pode incluir silibinina 20-50 mg/Kg/dia de 6/6 horas, penicilina G sódica 

300.000U/Kg/dia ev de 4 em 4 horas ou em perfusão contínua e cimetidina. 

A plasmaferése, hemofiltração hemoperfusão e hemodiálise não 

demonstraram reverter a insuficiência hepática instalada. 

– NEFROTOXICIDADE  

Os géneros Amanita próxima e A. ovoidae são os mais envolvidos. 
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 Toxicidade gastrointestinal inicial seguida de hepatite citolítica e 

insuficiência renal aguda. 

Para além do tratamento de suporte, eventual hemodiálise ou 

hemoperfusão com carvão. 

- ERITROMELALGIA 

Provocada pelo Clitoybe acromelalga e caracteriza-se por dor, edema, 

rubor e calor nas mãos e pés, intensificados pelo calor ou frio. 

Síndrome semelhante ao que pode surgir após administração de 

bromocriptina, verapamil e nifedipina. 

O tratamento, para além do de suporte, consiste na administração de ácido 

acetilssalicílico, opioides e outros analgésicos. 

3.2.3 Toxicidade Retardada 

É a que ocorre depois de 24 horas da ingestão. 

- NEFROTOXICIDADE  

Provocada pelos géneros Cortinarius orellanus e C. speciosissimus. 

Anorexia, cefaleias, arrepios, náuseas e vómitos são os sintomas 

dominantes. 

Pode ocorrer insuficiência renal oligúrica devido a nefrite intersticial e 

necrose tubular com desenvolvimento de fibrose. Entre 40 a 60 % dos 

doentes desenvolverão insuficiência renal crónica, requerendo hemodiálise e 

transplantação renal. A fase renal caracteriza-se por leucocitúria, hematúria 

ou proteinúria, sendo a primeira a mais frequente. 
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Em 20% dos doentes sintomas neuromusculares precedem a fase renal 

como parestesias e mialgias. 

O tratamento inclui descontaminação gastrointestinal, hemoperfusão para 

a falência renal, hemodiálise para insuficiência renal curto termo e 

hemodiálise crónica ou transplantação renal para a insuficiência renal 

crónica. 

– NEUROTOXICIDADE 

O género Hapalopilus rutilans é o mais envolvido. 

Diminuição da acuidade visual, sonolência, fraqueza muscular e 

hipotonicidade. 

Distúrbios hidroelectrolíticos e insuficiência hepatorenal podem ocorrer. 

Tratamento baseia-se sobretudo na descontaminação gastrointestinal e 

técnicas dialíticas de substituição em caso de falência renal. 

-RABDOMIÓLISE 

O género Tricholoma equestre é o mais frequente. 

Fraqueza muscular sobretudo ao nível do quadríceps, eritema facial, 

náuseas e diaforese. Rabdomiólise com CPK elevadas, electromiografia 

demonstra lesão do músculo sem envolvimento do nervo periférico e a 

biopsia muscular confirma lesão muscular. 

No tratamento deve constar diurese alcalina forçada para protecção renal 

do efeito da mioglobinúria. 
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Com esta proposta de classificação pretendeu-se responder a uma lacuna 

no universo médico relativamente à classificação das síndromes clínicos de 

intoxicação por cogumelos, que tivesse em conta as suas características 

bioquímicas. 

Julgo que esta proposta pretende elucidar a comunidade médica 

facilitando o seu trabalho quer no diagnóstico quer na abordagem terapêutica 

que no capítulo seguinte se desenvolve. 
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4. UMA PROPOSTA PARA PROTOCOLO 

TERAPÊUTICO 
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Uma história de intoxicação pode não se encontrar disponível e o 

diagnóstico é inferido a partir das circunstâncias clínicas. Em outros casos 

reconhece-se a intoxicação mas desconhece-se o agente. Ocasionalmente, se a 

forma de apresentação é precoce e o processo fisiopatológico é lento, os 

indicadores de toxicidade podem não se manifestar inicialmente mas sim 

tardiamente. 

Apesar de não directamente correlacionados com a intoxicação, as 

circunstâncias clínicas são importantes nomeadamente se existe 

simultaneamente ocorrências de incêndio ou de exposição a gases tóxicos 

(contaminação de cogumelos posteriormente ingeridos) 

Sabe-se que na ausência de qualquer tratamento específico, na intoxicação 

aguda por cogumelos tóxicos, a sobrevida ronda os 40%. No entanto com 

prestação de cuidados médicos adequados (fluidoterapia agressiva) mais de 

90% curam. 

4.1 APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO TERAPÊUTICO 

 As medidas prementes na actuação perante uma situação aguda de 

intoxicação por cogumelos são: 

1- Sonda nasogástrica em aspiração até 96-120 horas após ingestão; 

2- Cada 3-4 h (interrompe-se aspiração gástrica) administração de 15 a 

30 gramas de sulfato sódico ou magnésico, 50-100 gramas de carvão activado 

diluído em 250-300 ml de água ou soro fisiológico; 

3- Reposição de líquidos agressiva (soluções salinas/glicosadas); 
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4- Monitorização analítica (hemograma, função renal e hepática, 

glicemia, tempo de protrombina, Factor V e antitrombina III, bilirrubina e 

transaminases) e clínica (balanço hídrico, PVC, e diurese). 

5- Diurese forçada:> 2 ml/Kg/hora de urina durante as 36-48 primeiras 

horas; 

6- Silibinina 20-50 mg/Kg/dia de 6/6 horas; 

7- Penicilina G sódica 300.000U/Kg/dia ev de 4/4 horas ou em perfusão 

contínua; 

8- Bicarbonato, KcL, vitamina K, plasma fresco conforme indicado. 

 4.2 EXPLICITAÇÃO DO PROTOCOLO TERAPÊUTICO 

O protocolo anteriormente apresentado consisite o gold standard da 

abordagem do doente vítima de intoxicação aguda por cogumelos. De seguida 

faz-se alusão às terapêuticas menos consensuais fornecendo a maior 

informação possível de forma a se optar pelo tratamento mais adequado para 

o doente em causa. 

 A grande discussão é sobre a vantagem da associação da silibinina à 

penicilina, que é uma preparação hidrossolúvel de silimarina que inibe a 

penetração da amatoxina nas células hepáticas, com a penicilina o que é 

posto em causa por alguns autores nomeadamente o grupo de Munique 

(Amatoxin Study Munich) que demonstrou pior prognóstico com a 

associação preconizando a terapêutica com penicilina isolada. 
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Quando a etiologia envolve os cogumelos a Penicilina G e a silimarina são 

considerados antídotos específicos apesar de não haver estudos controlados 

que provem a sua eficácia. (POLSON, 2005) 

Um artigo recente (PRADHENE, 2006) indica as principais acções 

terapêuticas da silimarina (cirrose do fígado, envenenamento por Amanita 

Phalloides, hepatite viral e alterações da função hepática induzidas por 

tóxicos) considerando ser eficaz com um bom perfil de segurança. 

A silimarina, constituinte de uma planta denominada cardio-marino, em 

conjunto com outros flavanolignanas do cardio-marino, por regularem os 

antagonistas dos receptores de vários mediadores inflamatórios, tais como, o 

factor de necrose tumoral alfa (MANNA, 1999), a interleucina 1 e 6 (TAGER, 

2001) tem um mecanismo antinflamatório. A silimarina aumenta também a 

proliferação dos linfócitos, interferão gama e interleucina 4 e 10. 

(WILASRUSMEE, 2002; JOHNSON, 2002). 

Têm também sido identificados alguns mecanismos de citoprotecção. 

Estudos em animais mostraram efeito protector da silimarina sobre 

alterações produzidas pelos fármacos e tóxicos: no pâncreas pela ciclosporina 

(VON SCHONFELD, 1997), alterações no rim pelo acetaminofeno, cisplatina 

e vincristina (SONNENBICHLE, 1999), alterações no fígado pelo tetracloreto 

de carbono (KRAVCHENKO, 2000, BATAKOV, 2001). Também a silimarina 

reduziu a progressão da fibrose no fígado em babuínos sob efeito do álcool 

(LIEBER, 2003). 
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De um conjunto de seis ensaios clínicos duplamente cegos contra placebo 

em doentes com cirrose hepática alcoólica receberam uns, placebo, outro, 

extracto Legalon®, produto comercial que contém 80% de silimarina e esta 

com 43% de silibinina. Os resultados não forma consensuais com alguns dos 

resultados laboratoriais não revelando diferenças. 

No caso da intoxicação por Amanita phalloides a silimarina através da 

silibinina desloca a alfa amanitina da enzima polimerase com consequente 

reativação do processo de biossíntese proteica com diminuição do efeito 

hepatotóxico (HUBRY, 1983). 

A AASLD publicou em 2005 uma position paper em que através de 

utilização de níveis de recomendação define o seguinte: 

“Nos doentes com falência hepática aguda secundária a intoxicação 

suspeita ou confirmada por cogumelos deve ser considerada a administração 

de penicilina G e silimarina (nível III) e também nos doentes com falência 

hepática aguda secundária a intoxicação por cogumelos devem ser incluídos 

em lista de transplante e este procedimento é por vezes o único capaz de 

salvar estes doentes (nível III). Foi considerado nível III como aquela 

situação correspondente a opiniões de peritos por oposto ao nível I que 

corresponde ao resultado de estudos randomizados e controlados”. 

Existe um estudo no qual a essa associação ainda foi adicionada 

corticoterapia com sucesso numa família de 3 elementos. (HOFER, 1983) 

Num outro trabalho a terapêutica combinada foi utilizada em 18 doentes 

entre 1980 e 1981, em que, após a eliminação do tóxico receberam infusão de 
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silibinina. Para avaliar o efeito da silibinina foi feito estudo retrospectivo. Os 

casos foram distribuídos aleatoriamente em três grupos de acordo com 

severidade da lesão hepática (leve, moderada e grave). Encontrou-se 

associação entre a severidade da lesão hepática e o tempo entre a intoxicação 

e a instituição de silibinina. Faleceu apenas um doente. (HRUBY, 1983) 

Contrariamente, o uso de penicilina que tinha sido administrada várias 

horas antes da silibinina, não se correlacionou com severidade da lesão 

hepática. 

Existe um estudo efectuado em 21 doentes tratados no período de tempo 

entre 1984 e 1993 com plasmaferese dada a ausência de antídoto com eficácia 

comprovada. Utilizaram a silibinina e penicilina simultaneamente para evitar 

a lesão hepática. A taxa de mortalidade foi de 4,8% e ausência de 

complicações significativas permitiu-lhes concluir da eficácia da plasmaferese 

na intoxicação aguda por Amanita phalloides. (JANDER, 2006) 

Recentemente, tem sido postulado o uso de substâncias com efeito 

antioxidante como a silibinia e a N-acetil-cisteína (NAC). Esta última, já 

usada na intoxicação por paracetamol, foi usada com sucesso nalguns 

doentes. 

Num estudo efectuado a NAC foi usada em 11 pacientes em caso de 

intoxicação aguda em vários graus de gravidade associada a plamaferese, 

penicilina e sislibinina. Todos recuperaram, tendo um sido submetido a 

transplantação hepática. (MONTANINI, 1999) 
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 Apesar da identificação do cogumelo ser atraente do ponto de vista do 

micologista, não é absolutamente necessário sobretudo no contexto da 

emergência médica dado que os regimes terapêuticos são habitualmente 

eficazes. 

Vital para o sucesso terapêutico é a determinação do tempo que medeou a 

ingestão e o início dos sintomas. 

Dado não existir antídoto específico, a abordagem consiste numa 

fluidoterapia agressiva bem como monitorização cuidada da função hepática 

e renal. 

Dada a escassez de informação sobre a história natural uma nova 

classificação semiológica é necessária para determinar precocemente a 

gravidade bem como implementar medidas life saving como transplantação 

hepática. 

4.3 CRITÉRIOS PARA TRANSPLANTAÇÃO HEPÁTICA NA 

INTOXICAÇÕES POR COGUMELOS   

A insuficiência hepática aguda e uma situação grave, mas rara, em que a 

súbita deterioração da função hepática, num indivíduo previamente saudável, 

resulta em encefalopatia, icterícia, coagulopatia e falência multiorgânica. Nos 

Estados Unidos, surgem cerca de 2000 casos/ano. Antigamente, menos de 

15% dos doentes sobreviviam, actualmente, com o transplante hepático, a 

sobrevida ultrapassa os 65%. Cerca de 6% dos transplantes hepáticos em 

adultos são motivados por insuficiência hepática aguda. A raridade e 

natureza heterogénea deste sindrome, com várias etiologias, condicionando 
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abordagens e prognósticos diferentes, têm dificultado o seu estudo. (SOUSA, 

2006) 

 O termos insuficiência hepática aguda e insuficiência hepática fulminante 

têm sido usados como sinónimos. Trey descreveu, em 1968, um quadro de 

alteração do estado mental desencadeado menos de 8 semanas após o início 

de doença hepática, em indivíduo, previamente, saudável. Bernuau sugeriu 

que o termo insuficiência hepático fulminante fosse reservado para casos em 

que ocorresse encefalopatia num prazo de 2 semanas. O’Grady redefiniu, em 

1993, o conceito de insuficiência hepática aguda e propôs 3 classes conforme 

o intervalo de tempo decorrido entre o aparecimento da icterícia e o da 

encefalopatia: hiperaguda (≤7 dias), aguda (8-28 dias) e subaguda (29-84 

dias). No entanto, a terminologia empregada não reflecte a gravidade das 

várias classes, sendo que a hiperaguda é aquela que apresenta, 

habitualmente, melhor prognóstico. A definição de insuficiência hepática 

aguda, aceite pela Associação Americana para o Estudo das Doenças do 

Fígado (AASLD) nas suas recomendações publicadas em 2005, requer 

evidência de coagulopatia, habitualmente INR> 1.5 e encefalopatia. Outros 

pressupostos são doença com menos de 26 semanas de evolução e ausência 

de cirrose prévia. Casos de doença de Wilson, hepatite B adquirida 

verticalmente e hepatite auto-imune, podem ser incluídos, 

independentemente da presença de cirrose, se diagnosticados há menos de 

26 semanas. (SOUSA, 2006) 

As intoxicações por cogumelos contendo amatoxinas (espécies Amanita, 

Lepiota e Galerina) podem evoluir para insuficiência hepática aguda e morte. 
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A intoxicação aguda por cogumelos abordada convencionalmente associa-

se a uma mortalidade de 1,4 a 16,9%. A decisão do momento correcto para a 

transplantação não é fácil, uma transplantação precoce associa-se a pior 

qualidade de vida enquanto que numa transplantação mais tardia o paciente 

pode morrer antes de ter órgão disponível. (SOUSA, 2006) 

A etiologia da insuficiência hepática aguda continua a ser a grande 

determinante do prognóstico. No estudo retrospectivo efectuado pelos 

mesmos autores e publicado no mesmo número foram estudados 198 doentes 

e a decisão de transplantar, utilizando a taxa de protrombina em combinação 

com creatinina sérica (desde dia 3 a dia 10 protrombina (<25%) em conjunto 

com creatininemia ( 106 umol/L))  permitiu obter uma correlação eficaz em 

termos de prognóstico. Um dado limitante, para este estudo, é o facto de 

terem participado 30 centros e de as intoxicações distarem 25 anos.(SOUSA, 

2006) 

4.3.1 Critérios de Klein and colleagues  

Encefalopatia grau II 

Tempo de protrombina 2 vezes acima do normal apesar de terapêutica 

procoagulante (INR> 6.5) 

Hiopoglicemia com necessidade de infusão contínua de glicose 

Hiperbilirrubinemia> 25 mg/dl 
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4.3.2. Critérios de King`s College Hospital 

Tempo de protrombina> 100 segundos independentemente do grau de 

encefalopatia e um de 3 critérios 

Idade <10 e> 40 anos de idade; 

Duração da icterícia antes da encefalopatia hepática> 7 dias; 

Tempo de protrombina> 50 segundos (INR> 3,5); 

Bilirrubina sérica> 17,5 mg/dl; 

Os critérios de King´s College basearam-se num estudo de 588 doentes 

efectuado entre 1972 e 1985. (O´GRADY, 1993) 

Uma metanálise recente utilizando estes critérios na hepatotoxicidade 

induzida por acetaminofeno demonstrou alta especificidade de 92% mas 

sensibilidade baixa de 69% sugerindo que estes critérios não englobam todas 

os factores responsáveis pelo outcome fatal. (BAILEY, 2003) 

Outros critérios como critério de Clichy, Model of End Stage Liver Disease 

(MELD) and APACHE II não atingiram comportamento similar em estudos 

comparativos. A etiologia da insuficiência hepática continua a ser o melhor 

preditor de sobrevida. (RIORDAN, 1999) 

A aplicação dos critérios do King´s College não se aplica de forma eficaz no 

caso da intoxicação aguda por cogumelos, já que o parâmetro etiologia não se 

aplica, a idade apresenta especificidade de 36%, o parâmetro duração da 

icterícia antes da encefalopatia tem uma sensibilidade de 83% nos não 
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sobreviventes que morrem até ao nono dia. Como se deduz neste artigo a 

creatinina tem mais valor discriminatório do que a bilirrubina sérica. 

Apesar de todos estes contrargumentos, o esquema de prognóstico 

proposto pelo King’s College (com variáveis estáticas e dinâmicas) foi 

validada em vários estudos é actualmente aceite e usada em regime standard 

para predizer outcome fatal na insuficiência hepática aguda na maior parte 

dos países. 

 

4.4 TÉCNICAS DE DEPURAÇÃO HEPÁTICA 

 Outras técnicas extracorporais têm sido preconizadas para resolver a 

falência hepática e técnicas como diálise com albumina e MARS têm surgido 

nalguns estudos (HYDZIK, 2005) 

A técnica de fígado bioartificial refere-se a sistemas que usam células 

viáveis. Os hepatócitos são usados como biocomponentes num sistema 

extracorporal conectado à circulação do paciente. 

Estes sistemas artificiais permitem remover toxinas ligadas às proteínas 

assim como toxinas hidrossolúveis sem função de síntese. 

 A MARS (Molecular Adsorbent Recirculating System) é uma técnica 

promissora como ponte para transplante hepático ou para estabilizar o 

doente até ocorrer a regeneração hepática.  

Num artigo de HYDZIK, (2005) descreve-se o caso de uma família de 

quatro pessoas vítimas de intoxicação aguda por A. phalloides acidental em 
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que a mãe efectuou 3 sessão de diálise com recuperação completa da função 

hepática, o pai suspendeu a diálise por graves alterações da coagulação e 

faleceu, um filho fez duas sessões de diálise e posteriormente foi 

transplantado com sucesso, o segundo filho fez apenas tratamento 

conservador. O autor conclui da importância de se estabelecerem regras de 

prevenção primária na apanha dos cogumelos.  

 

 

4.5 REGRAS NA APANHA E IDENTIFICAÇÃO  

No campo da prevenção primária as recomendações são tão simples como: 

- não consumir cogumelos crus ou cozinhados se eles não forem 

cultivados; 

- evitar o consumo por crianças; 

- pedir colaboração de peritos em micologia previamente á apanha de 

cogumelos no sentido de obter informações sobre as espécies em causa; 

- não seguir de forma pouco criteriosa as recomendações dos livros guia 

disponíveis no mercado; 

- ter em atenção que os nomes comuns diferem de região para região; 

- ter em conta que cogumelos venenosos e não venenosos compartilham o 

mesmo habitat; 



90  

- estar ciente  de que o facto de não serem tóxicos para outros animais não 

é extrapolável para o Homem; 

Em seguida sugere-se uma folha de registo/notificação dos casos de 

intoxicação por cogumelos, tal como ocorre em outros países, de forma a 

melhor documentar a sua ocorrência bem como monitorizar a evolução e 

eficácia da terapêutica instituída. 
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4.6 FOLHA DE REGISTO/NOTIFICAÇÃO 

 

Hospital:________________________________________ 

Paciente:  

Id: __________ Idade: ______ Sexo: ____  

História: 

 Data e tempo de ingestão 

________________________________________________ 

Data e tempo de início de sintomas:   

________________________________________________ 

Sintomas iniciais: 

________________________________________________ 

Penicilina  

Início__________ Fim __________ 

Silibinina  

Início__________ Fim __________ 

N acetilcisteina 

Início__________ Fim __________ 

Outro 

Início__________ Fim __________ 
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Tabela nº7 -  Registo da evolução analítica 

 

 

 

 Com a apresentação da proposta terapêutica pensa-se ter contribuído para 

clarificar as metodologias utilizadas para tratamento da intoxicação aguda 

por cogumelos e homogeneizar, de alguma forma os tratamentos a efectuar. 

Parâmetros 
Dia 

1 

Dia 

2 

Dia 

3 

Dia 

4 

Dia 

5 

Dia 

_ 

INR       

TP (%)       

Plasma (sim/não)       

Creatinina (mg/dl)       

Lactato (mmol/L)       

Encefalopatia 

(grau) 
      

Bilirubina (mg/dl)       

TGO (U/l)       
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5. CONCLUSÃO 
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Poder-se-ia, naturalmente, ter seguido outras direcções, mas há um 

momento em que urge pôr fim a uma leitura e deixar o caminho aberto para 

outras, na lógica de que “a leitura é possível porque um texto não está 

fechado em si próprio [mas] tem alguma coisa a dizer a propósito de alguma 

coisa” (VALDÉS, 1995). Embora num contexto diferente (o da análise de 

textos literários) Valdés dá um contributo que se revela pertinente para o 

estudo efectuado. Seguiu-se um caminho, mas muitos outros ficaram por 

seguir. 

No momento de concluir, torna-se pertinente retomar a introdução, no 

sentido de recuperar o princípio ao qual obedece a planificação do programa 

de acção desenvolvida ao longo deste trabalho: tentar protocolar o 

tratamento de emergência das intoxicações agudas por cogumelos. Este alia-

se, intrinsecamente, a uma lacuna sentida nesta área.  

Mas nesta conclusão inscrevem-se ainda outras questões de natureza 

metodológica que confirmam a validade da opção tomada na realização deste 

trabalho:  

-  a existência de imensas espécies de cogumelos; 

- o desconhecimento da biologia das diferentes espécies; 
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- a constatação de que os cogumelos estão a ser usados com outros intuitos 

que não o nutricional e o culinário; 

- a preocupação dos clínicos, designadamente, em serviço de urgência na 

abordagem dos quadros psicóticos agudos. 

Deste modo tornou-se necessário partir de cada uma das constatações 

feitas para a sua equação global. 
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