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que atinge alturas de seis metros e ostenta flores branco-amareladas em sua 

coroa, entre os meses de abril e maio. A planta é suculenta, com talos altos de três 

lados e pêlos brancos, que crescem a partir do caule. 

A Carqueja não deve ser utilizada durante a gravidez, vez que em testes com ratos 

apresentou efeito estimulante uterino e abortivo. Também deve ser evitado por 

pessoas com pressão arterial baixa devido a seus efeitos hipotensores. Pessoas 

com hipoglicemia e diabéticos devem ter controle sobre o nível de açúcar no 

sangue ao usar a Carqueja, vez que a planta pode baixar os níveis de glicose. 
 


