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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
O uso de plantas medicinais provavelmente é tão antigo
quanto o surgimento do homem no planeta. A partir do
momento que passou a conhecer e se relacionar com a
natureza de forma íntima, este pôde manipular as ervas
e utilizá-las a seu favor, para fins medicinais. Com o
advento da tecnologia e de métodos mais práticos e
eficazes para o trato de doenças, essa relação entre o
homem e a natureza sofreu uma grande transformação,
e o uso direto de ervas para tratamento de
enfermidades reduziu consideravelmente. Aplicando-se

ao Instituto Federal da Bahia campus Jacobina, foi
verificado a concepção e hábitos de discentes e
docentes em relação ao uso de plantas para fins
terapêuticos. A metodologia foi dividida em duas
etapas: a primeira através do levantamento bibliográfico
e a segunda por meio da aplicação de questionário com
60 entrevistados, discentes e docentes do campus. Após
as análises dos dados foi possível perceber a intrínseca
relação entre o uso de ervas para o trato de doenças
com
a
idade
dos
entrevistados.

PALAVRAS-CHAVE: PLANTAS, MEDICINAL, ETNOCONHECIMENTO, TRANSFORMAÇÃO, DOENÇAS.

DESIGN AND HABITS OF STUDENTS AND TEACHERS ABOUT THE USE OF PLANTS FOR MEDICAL
PURPOSES IN FEDERAL INSTITUTE OF BAHIA, CAMPUS JACOBINA.
ABSTRACT
The use of medicinal plants is probably as old as the
appearance of human being on the planet. From the
moment the man came to know and relate to the nature
in an intimate way, he could manipulate the herbs and
use them in his own favor, for medicinal purposes. With
the advent of technology and more practical and
effective methods for the treatment of diseases, this
relationship between man and nature has undergone a
great transformation, and the direct use of herbs for the
treatment of diseases has been reduced considerably.
Applying it to the Federal Institute of Bahia

campus Jacobina, it was verified the conception and
habits of students and teachers in relation to the use of
plants for therapeutic purposes. The methodology was
divided into two stages: the first one through a
bibliographic review and the second one through the
application of a questionnaire with 60 respondents,
students and teachers in the campus. After the analyzes
of the data it was possible to realize the intrinsic
relationship between the use of herbs for the treatment
of diseases with the age of the interviewees.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo fazer um breve
mapeamento do perfil dos raizeiros e dos compradores
de plantas medicinais de algumas feiras livres do
município de Vitória da Conquista-BA. Fez-se também
um levantamento das principais plantas comercializadas
nas feiras livres da cidade. Concluiu-se que a planta
medicinal mais citada pelos raizeiros é o barbatimão
Stryphnodendron barbatimam Mart. Foram coletadas
algumas informações dos vendedores de plantas

medicinais a respeito das propriedades e usos mais
comuns das plantas mais citadas pelos mesmos. As
informações coletadas foram comparadas com as da
literatura especializada. Concluiu-se que a maioria das
indicações populares de uso das plantas medicinais
citadas estão de acordo com o uso indicado através da
literatura. Tal estudo oportunizou o conhecimento e
valorização da cultura local, com o levantamento de
plantas medicinais de uso popular na região.

PALAVRAS-CHAVE: Etnobotânica, raizeiros, plantas medicinais, Vitória da Conquista-BA.

ETHNOBOTANICAL STUDY OF USE OF MEDICINAL PLANTS IN THE REGION OF THE VITÓRIA DA
CONQUISTA - BA
ABSTRACT
This work aimed to make a brief mapping of the profile
of healers and buyers of medicinal plants in some street
markets of Vitória da Conquista, Bahia. Is also made a
survey of the main plants traded in the street markets of
the city. It was concluded that the most cited medicinal
plant
by
salespeople
is
the Stryphnodendron
barbatimam Mart (barbatimão). Some information from
sellers of medicinal plants about the properties and

common uses of the plants most often cited by them
were collected. The data were compared with the literature. It was concluded that the most popular indications
for use of medicinal plants are mentioned in accordance
with stated through scientific research use. This study
provided an opportunity knowledge and appreciation of
local culture, with a survey of medicinal plants of popular use in the region.

KEY-WORDS: Ethnobotany, healers, medicinal plants, Vitória da Conquista, Bahia.

INTRODUÇÃO
As plantas são utilizadas, desde os primórdios
da humanidade, para fins alimentícios, cosméticos e medicinais. O ser humano vem utilizando as plantas para a cura de doenças, gerando
um conhecimento milenar que foi se perdendo
por entre o curso da história, em especial após
a ruptura entre homem versus natureza / conhecimento científico versus saber tradicional.
Segundo Añez (2009), o estudo das plantas
medicinais tem se revelado de grande importância, uma vez que, através do conhecimento
da cultura de um povo, novos conhecimentos
são gerados e através de pesquisas com cunho
à bioprospecção, muitos medicamentos podem
ser produzidos atingindo todas as camadas
sociais, auxiliando a manutenção da saúde e
condições de vida melhor. Trabalhos etnobotânicos atingem as comunidades uma vez que
recuperam o conhecimento sobre o uso de
plantas, permitem ainda conhecer formas diferenciadas de tratar a natureza e os recursos
provenientes dela.
A etnobotânica é o estudo do uso popular das
plantas de um determinado grupo cultural. Ao
conceituar Etnobotânica, Albuquerque (2005,
p. 6) afirma que esta é a ciência que estuda as
inter‐relações diretas entre pessoas de culturas
viventes e as plantas do seu meio, aliando fatores culturais, ambientais e as concepções desenvolvidas por essas culturas sobre as plantas
e o aproveitamento que se faz delas.
O uso de recursos vegetais, especificamente
para fins medicinais, surgiu com as primeiras
sociedades humanas tradicionais que se tem
conhecimento. Seu aprendizado se estruturou
através de observações sistemáticas e de experimentações, passando de geração a geração
através da oralidade, para a sobrevivência e
sustentabilidade dos grupos (SILVEIRA E FARIAS, 2009, p. 15).

O bioma da caatinga, região onde está inserido
o município de Vitória da Conquista, é ainda
pouco conhecido, constituindo-se de uma diversidade maior do que qualquer outro bioma
no mundo exposto às mesmas condições de
clima e de solo. O acervo de espécies vegetais
endêmicas da Caatinga é diversificado, com
significativo potencial de uso pela população
da região semiárida, principalmente no que
tange às plantas medicinais.
As plantas medicinais são muito conhecidas na
Caatinga. Elas desempenham uma função muito importante, pois, em muitos lugares, são a
única forma existente tratamento de determinadas doenças ou de minimizar os sintomas
que ela causa. Segundo Albuquerque et al
(2010, p. 34), atualmente, os cientistas reconhecem que, na Caatinga, existem cerca de
400 espécies utilizadas medicinalmente para
os mais diferentes problemas de saúde.
A Caatinga é considerada a quarta maior formação vegetacional e a única exclusivamente
brasileira; abrange uma área que vai desde o
Piauí até o norte de Minas Gerais. Possui várias
espécies endêmicas, tanto de plantas quanto
de animais. Apresenta diferentes tipos de vegetação, ou seja, alguns lugares apresentam
mais árvores; outros, mais arbustos que árvores; ou, ainda, há áreas que apresentam muitas ervas, representando um ambiente muito
rico em biodiversidade (ALBUQUERQUE at all,
2010,p.18) .
Visto que a Caatinga deve ser considerada patrimônio biológico de valor incalculável e ser
preservada e protegida e da riqueza que as
plantas medicinais representam para a região,
surgiu a ideia de um levantamento do perfil
dos vendedores e consumidores de tais plantas
em algumas feiras livres de Vitória da Conquista, e dos usos mais comuns feitos pela população local.

O estudo das plantas medicinais tem revelado
grande importância, com a produção de muitos medicamentos que atingem todas as camadas sociais, auxiliando na saúde e favorecendo melhores condições de vida da população. Trabalhos etnobotânicos adquirem importância para as comunidades uma vez que registram o conhecimento sobre o uso de plantas
medicinais, permitem ainda conhecer formas
diferenciadas de tratar a natureza e os recursos provenientes dela.
O uso de plantas medicinais na cura de doenças deixou de ser considerado místico. Atualmente é objeto de estudo para grandes pesquisas científicas com comprovações diante da
farmacologia e fitoquímica. Desta forma, plantas medicinais caracterizam-se por toda e
qualquer planta que atue de maneira benéfica
no combate ou minimização de qualquer enfermidade.
Segundo Ricardo (2010, p.16) os custos crescentes de tratamentos e a dificuldade da maioria da população no acesso aos medicamentos
sintéticos e a ineficácia dos mesmos, em alguns casos, devido à ocorrência de resistência
microbiana pelo uso excessivo, tornando-os

inadequados para os fins medicinais impulsionam cada vez mais o uso de plantas com ação
terapêutica.
As novas tendências globais de uma preocupação com a biodiversidade e as idéias de sustentabilidade trouxeram novos ares ao estudo das
plantas medicinais brasileiras, que acabaram
despertando novamente um interesse geral na
fitoterapia (LORENZI; MATOS, 2008, p. 16).
Segundo Albuquerque at all (2010,p.36), algumas plantas nativas da Caatinga merecem
uma atenção especial, pois estão sofrendo
forte pressão extrativista devido à sua grande
utilidade e também ao seu valor comercial.
Destas, destacam- se a aroeira e o angico, pois
ambas estão na lista oficial da flora ameaçada
de extinção, publicada pelo Ministério do Meio
Ambiente.
Objetiva-se com este estudo, fazer um breve
mapeamento do perfil dos raizeiros e dos
compradores de plantas medicinais de algumas
feiras livres do município de Vitória da Conquista - BA e um levantamento das principais
plantas comercializadas nas feiras livres da
cidade.

MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização do objeto de estudo
O Município de Vitória da Conquista, localizado
no semi-árido da região sudoeste da Bahia
(Fig.1), tem uma população de 306.866 habitantes (IBGE/CENSO, 2010), sendo que aproximadamente 80% vivem na zona urbana. O
município conta com 11 distritos, com 284 povoados. Atendendo, em sua área de influência,
80 municípios da Bahia, além de 17 de cidades

do norte de Minas Gerais. Tem como principais
atividades econômicas, o comércio e serviços.
Na área urbana, o fator determinante da economia está no comércio e na prestação de serviços, e no setor rural, a cafeicultura (que foi
motor de desenvolvimento regional durante os
anos 70 e 80), horticultura, olericultura e fruticultura, além das culturas de bovinos, caprinos
e suínos.

Figura 1 – Localização geográfica de Vitória da Conquista –BA
Coleta e análise de dados
Foram entrevistados raizeiros que comercializam nas feiras livres da CEASA (central de abastecimento) no centro da cidade, feira do
Paraguai, galeria da praça da Bandeira e feiras
dos bairros Brasil e Alto Maron. O trabalho foi
realizado entre os meses de fevereiro e junho
de 2012.
O estudo foi efetuado em duas etapas distintas: na primeira, foi feito um levantamento
bibliográfico sobre Etnobotânica e plantas medicinais. Na segunda etapa, foi feito um primeiro contato com os raizeiros em feiras livres,
para a construção de um processo de interação
entre o pesquisador e os entrevistados (Figura
2). Posteriormente houve a coleta de dados
junto ao público-alvo, perfazendo um total de
15 raizeiros, os quais representavam todos os
comerciantes de plantas medicinais das feiras
livres citadas anteriormente. Foram aplicados

formulários que constaram de oito questões,
associando perguntas a respeito do perfil dos
entrevistados, do público que utiliza as plantas
e sobre as principais plantas comercializadas
pelos raizeiros.
Após o levantamento dos dados, procedeu-se
a comparação dos resultados obtidos com os
encontrados na literatura especializada, principalmente no que se refere às propriedades
medicinais atribuídas às plantas mais comercializadas, segundo o uso popular e de acordo
com as informações dos comerciantes.
Foi feita uma análise simultânea, respeitando
totalmente as informações dos atores no tratamento dos dados e identificação dos aspectos essenciais junto a cada pessoa entrevistada.

Figura 2 – Coleta de dados em uma feira livre
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Perfil dos raizeiros
Inicialmente, foi traçado um perfil dos
raizeiros que comercializam nas feiras livres,
sendo constatado que a maioria dos comerciantes era do sexo masculino (80%) e oriundo
da zona urbana (73,33%). Ao questionarmos

sobre há quanto tempo trabalham no comércio de plantas medicinais (Figura 3), 33,33%
dos raizeiros responderam que estão nesse
ramo há uma faixa de 6 a 10 anos; de 21 a 25
anos (20%); de 0 a 5 anos (20%); de 16 a 20
anos (13,33%); de 11 a 15 anos (6,67%) e acima de 30 anos (6,67%).

35%
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Figura 3 – Tempo de trabalho no comércio de plantas medicinais, segundo os
Raizeiros
Um dado importante na pesquisa etnobotânica, é saber a origem do conhecimento a
respeito do uso tradicional das plantas, ten-

do em vista que essa riqueza tem sido perdida ao longo das gerações. Em nosso país, a
medicina popular é fruto da mistura de sa-

beres de diversos grupos indígenas, juntamente com os europeus e africanos vindos
para o Brasil. Esses povos, quando vieram,
trouxeram consigo uma grande quantidade
de plantas e todo um conhecimento a respeito do uso dessas plantas na cura de doenças. Então, podemos dizer que a maioria
das formas de uso das plantas medicinais,
hoje, é o resultado da interação de pessoas
de diferentes culturas. No Nordeste, nós
temos uma grande diversidade cultural, representada por diferentes grupos, como os
quilombolas e os grupos indígenas (ALBUQUERQUE et all., 2010, p.31). Ao serem
questionados sobre a maneira como obtiveram o conhecimento a respeito das plantas,
a maioria dos entrevistados (33,33%) afirmou que aprendeu com os pais sobre o uso
das plantas para a cura de doenças; seguido
pelos que afirmaram ter recebido esse conhecimento de amigos (26,67%) e de livros
(26,67%), e uma minoria (13,33%), de parentes (figura 4).
A maioria dos raizeiros apresenta uma
maneira peculiar de se expressar,

principalmente quando se trata de doenças
do aparelho reprodutor feminino e
masculino e da impotência sexual, não
utilizando uma linguagem terapêutica
científica. Rodrigues e Carvalho (2001)
chagaram a conclusões semelhantes em um
levantamento etnobotânico de plantas
medicinais numa região de Minas Gerais.
Estes estudos são necessários para nossa
flora, principalmente para obter informações
sobre o comércio de plantas medicinais, pois
o extrativismo destas é predatório e tem
levado as reduções drásticas destas
populações
naturais,
devido
ao
desconhecimento dos mecanismos de
perpetuação das plantas medicinais nas
florestas (REIS, 1996).
A utilização de plantas medicinais e rituais
no Brasil é uma prática comum resultante da
forte influência cultural dos indígenas locais
miscigenadas as tradições africanas, oriundas de três séculos de tráfico escravo e da
cultura européia trazida pelos colonizadores
(ALMEIDA, 2003).
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Figura 4 – Origem do conhecimento sobre as plantas

Perfil dos compradores de plantas medicinais
Foi avaliado o perfil dos consumidores de plantas medicinais em feiras livres da cidade. Segundo os raizeiros, 60% desses compradores
são do sexo feminino, sendo que cerca de 33%
afirmou que não haveria uma predominância
de gênero desses consumidores, visto que as
0,5
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0,35
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0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Abaixo de 20
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De 20 a 40
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plantas são compradas tanto por indivíduos do
sexo masculino, quanto do feminino. De acordo com os resultados, esses consumidores, na
sua maioria, têm idade entre 20 e 40 anos (figura 5).

Acima de 40
anos

Idades
diversificadas

Figura 5 - Faixa etária dos compradores
As plantas medicinais mais comercializadas no município de Vitória da Conquista
A região da caatinga abriga uma grande diversidade de plantas usadas para fins terapêuticos, o que pôde ser observado na riqueza de
espécies encontradas nas barracas dos raizeiros. A pesquisa apontou as dez plantas medici-

nais mais procuradas pela população local (Figura 6), as quais são apresentadas na Tabela 1,
como também a finalidade de uso, conforme
indicações dos raizeiros.
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Figura 6 – As plantas mais vendidas pelos raizeiros

TABELA 1 – Plantas medicinais mais citadas pelos raizeiros e seus usos medicinais pela
população. Vitória da Conquista-BA, 2012
PLANTA MEDI- USO POPULAR
CINAL / NOME
CIENTÍFICO

INDICAÇÃO NA LITERATURA ESPECIALIZADA

Barbatimão
(Stryphnodendron
barbatimam)

Antiinflamatório

Ação benéfica no tratamento de feridas, na cicatrização e como agente
anti-inflamatório
(LORENZI
e
MATOS,
2002).

Umburana
(Amburana cearensis)
Aroeira
(Myracrodruon
urundeuva)
Catinga de porco
Caesalpinia pyramidalis )
Carqueja
(Baccharis trimera)

Digestivo,
gripe, tosse

Pau de sapo
(Heliotropium lanceolatum)
Angico
(Anadenanthera
colubrina)
Pratudo
(Gomphrena arborescens)
Sucupira
(Pterodon emarginatus)

Catuaba
(Anemopaegma
arvense)

laxante, Ação anti-inflamatória, analgésica, antiespasmódica e broncodilatadora. (LORENZI e MATOS, 2002)

Gastrite, antiinflamató- Efeito anti-inflamatório, antiulcergênico e cicatrizante (LORENZI e
rio, cicatrizante
MATOS, 2002)
Regular o intestino,
indigestão, problemas
de estômago, diarréia
Problemas de estômago e de fígado, colesterol alto, diabetes
Diabetes,
colesterol
alto, problemas de
estômago, perda de
peso
Expectorante, gripe

Distúrbios no aparelho digestivo e no sistema respiratório (CNIP,
2014).

Problemas de estômago e intestino, diabetes, perda de peso,
colesterol alto
Problemas de coluna,
inflamações da garganta, bursite, relaxante
muscular, fortalecer os
ossos, dores nos ossos
Problemas de estômago, fortificante do
sangue,
afrodisíaco,
problemas nos nervos

Antitérmico, antidiarreico, tônico, caminativo(provoca a eliminação
de gases do aparelho digestivo) (LORENZI E MATOS, 2002).

Propriedades digestiva, anti-úlcera e anti-ácida. (LORENZI E MATOS,
2002)
Propriedades analgésica, adstringente, tônica, antiinflamatória e
antidiabética (PEDROSA, 2012).

Empregada contra tosse, bronquite e coqueluche, leucorreia e gonorreia (LORENZI E MATOS, 2002).

Eficiente no tratamento de reumatismo e diabetes (LORENZI E MATOS, 2002).

Ação afrodisíaca, tônico poderoso, energético estimulante do sistema nervoso. Utilizado também contra insônia, neurastenia e nervosismo (LORENZI E MATOS, 2002).

Fonte – Dados da pesquisa.

De acordo com a figura 6, pode-se constatar
que a planta medicinal mais vendida nas feiras
livres (campos de pesquisa) da cidade é o barbatimão (Stryphnodendron barbatimam Mart.).

De acordo com a indicação popular, essa planta é usada como poderoso antiinflamatório.
Segundo Lorenzi e Matos (2002), o decocto
dessa planta é indicado contra leucorréia, he-

morragias, diarreia, hemorróidas, queimaduras, para limpeza de ferimentos e na forma de
gotas contra conjuntivite. É indicado o chá de
sua casca em uso externo para hemorragias
uterinas, corrimento vaginal e feridas ulcerosas. As indicações terapêuticas das demais
plantas medicinais citadas foram confrontadas
com a literatura especializada, concluindo-se
que, de fato, há citações de estudos mostrando que a maioria das indicações populares tem
sido comprovadas pela ciência.

Muitas das plantas de uso medicinal vêm
sofrendo com a ação antrópica, especialmente
por se tratarem de plantas nativas, cujo
ambiente natural vem sendo substituído pela
agricultura e pecuária. Segundo informações
dos entrevistados, algumas plantas medicinais
comercializadas já são escassas, havendo
dificuldade de encontrá-las na natureza, a
exemplo do pau ferro, umburana, barbatimão,
pau de sapo, fedegoso, cardo santo, lírio roxo,
anjico, catinga de porco, cedro e jatobá.

CONCLUSÃO
O estudo propiciou a oportunidade de registro
e sistematização do acervo de etnoconhecimentos referente às plantas medicinais utilizadas na região.
A importância dessas informações etnobotânicas relaciona-se com o conhecimento de dados
populares que podem, até então, estar restritos a determinadas pessoas ou regiões. Já para
a saúde pública, estas informações etnobotânicas quando comprovadas cientificamente,
podem ser utilizadas pela sociedade podendo
ser mais acessível em relação ao custo/benefício.
O estudo fez um mapeamento do perfil dos
raizeiros e dos compradores de plantas medicinais de algumas feiras livres do município de
Vitória da Conquista e um levantamento das
principais plantas comercializadas nas feiras
livres, concluindo que as cinco plantas mais
comercializadas são o barbatimão, a mais citada pelos raizeiros, umburana, aroeira, catinga
de porco e carqueja. As indicações populares
de uso medicinal citadas pelos raizeiros, na sua
maioria, coincidem com as indicações terapêuticas da literatura especializada.
Diferentes raizeiros indicaram a mesma espécie de planta medicinal, para o mesmo uso,
com o mesmo preparo e posologia. Isso parece
mostrar que devem ser, há muito tempo, utili-

zadas com eficácia na cura de enfermidades.
Consequentemente, há uma maior probabilidade de elas conterem princípios ativos de
interesse medicinal.
Foi observado durante as entrevistas que a
maioria dos raizeiros não coleta seus produtos
diretamente no ecossistema, comprando de
outros indivíduos que fazem o extrativismo.
Geralmente não aparentam ter alguma consciência sobre a conservação desses recursos em
termos de sustentabilidade. Nota-se então o
enorme risco de extinção de algumas espécies
medicinais das formações vegetais da região,
como consequência de um manejo inadequado
das áreas pelos proprietários rurais, ou pela
retirada das mesmas para uso medicinal.
Ressaltamos a importância da unificação do
conhecimento popular com o conhecimento
científico etnobotânico e de investimentos em
educação ambiental para o desenvolvimento
da consciência socioambiental da população,
para que ocorra uma exploração sustentável
desses recursos e a sua consequente conservação. Agindo assim, favoreceremos por longo
tempo a obtenção de renda para as famílias
que comercializam os produtos e as pesquisas
na área de plantas medicinais.
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INTRODUÇÃO
A partir do momento em que passou a conhecer e se relacionar com a natureza de forma
íntima, o homem adquiriu a capacidade de manipular as ervas e utilizá-las a seu favor para fins
medicinais. Diversas espécies botânicas possuem princípios ativos que podem ser úteis para a
manutenção da saúde do homem. Como apontado por Silva e Fraxe (2014), o homem desde o
seu aparecimento tem aproveitado de recursos naturais para o tratamento de enfermidades,
sendo as plantas um dos mais antigos usados para fins medicinais e fitoterápicos.
O conhecimento popular em relação aos atributos médicos das plantas foi de grande
relevância para a construção do acervo cultural e social. A partir da segunda metade do século
XX, essa informação compartilhada pelo senso comum tem perdido espaço, e
consequentemente, o uso de medicamentos sintéticos e industrializados começou a intensificarse (BADKE, 2008). Mesmo com a mecanização e industrialização dos produtos vegetais, é preciso
conhecer diferentes visões em relação às plantas in natura e sua utilização medicinal pelos
grupos de distintas idades, gêneros e ocupação intelectual.
A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos – PNPMF, orienta a preservação
da técnica de grupos conservadores em relação ao uso de vegetais para objetivos fitoterápicos,
garantindo assim que a população brasileira tenha acesso seguro e racionalizado dessas plantas
(BRASIL, 2007) . A PNPMF visa o cultivo, a produção e a manipulação apropriada desses vegetais,
e a implantação de maneira adequada no Sistema Único de Saúde - SUS. Silva e Fraxe (2014)
reafirmam que alguns pesquisadores acreditam na medicina popular e inserem-na no campo
científico, já que o etnoconhecimento oferece experiências práticas do uso dessas plantas para
tratamentos de doenças ou incômodos físicos.
O objetivo deste trabalho foi conhecer as concepções e hábitos dos docentes e discentes
do Instituto de Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Jacobina, acerca do
uso de plantas medicinais, correlacionando a faixa etária com os principais espécimes apontados
pelos participantes.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi divido em duas partes: inicialmente realizou-se um levantamento
bibliográfico referente às plantas medicinais mais conhecidas e utilizadas, servindo de base para
elaboração de questionários semi-estruturados. Posteriormente, estes foram aplicados em maio
de 2014 a 60 participantes, sendo 30 discentes e 30 docentes selecionados aleatoriamente no
campus.

Os questionários possibilitaram analisar a percepção dos participantes em relação ao uso
das plantas para fins medicinais, e identificar as relações mantidas com esse tipo de material. Os
questionários foram compostos por 6 questões fechadas e 1 semiaberta, garantindo total
anonimato aos participantes e liberdade para participação ou não da pesquisa, bem como livre
escolha das alternativas propostas.
Após a coleta das informações, a tabulação dos dados foi realizada no software Microsoft
Excel 2010, possibilitando análise estatística e elaboração dos gráficos, facilitando a visualização e
dimensionamento dos resultados obtidos, principalmente para fins comparativos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a aplicação dos questionários, foi verificado que nenhum dos participantes da
pesquisa possuía idade entre 20 e 27 anos. Dessa forma, a pesquisa levou em consideração
informações retiradas de dois grupos de entrevistados, indivíduos de 15 a 20 anos e acima de 27.
A primeira pergunta procurou averiguar a crença dos participantes acerca da eficácia das
plantas para finalidades terapêuticas, sendo oferecidas apenas as opções “sim” ou “não”,
conforme a figura 1:

Figura 1- Percentagem das respostas dos entrevistados acerca da crença da eficácia das plantas
consideradas medicinais.
Observou-se que 100% dos entrevistados da faixa etária entre 15 a 20 afirmaram acreditar
na eficácia das plantas medicinais para tratar e/ou prevenir enfermidades, enquanto na faixa
etária acima de 27 anos, 96% dos participantes afirmaram acreditar.

Figura 2 – Gráfico mostrando as afirmações dos dois grupos à pergunta: Você já utilizou algum
medicamento natural proveniente de alguma planta?
Conforme a figura 2, 96% dos interrogados acima de 27 anos afirmaram já ter utilizado
algum tipo de medicamento natural oriundo de vegetais. Já o grupo na faixa etária entre 15 e 20
anos declarou de forma unânime fazer uso de medicamentos caseiros provenientes das plantas.

Figura 3 – Percentagem dos dois grupos entrevistados que afirmaram já ter deixado, ou não, de
usar um medicamento farmacêutico para usar um oriundo de plantas.

De acordo com a figura 3, 76% dos entrevistados entre 15 e 20 anos declararam que em
algum momento deixaram de utilizar um medicamento fármaco para usar uma planta com
potencial terapêutico, enquanto que no grupo acima de 27 anos, 64% afirmaram o mesmo
(Figura 3).

Figura 4 – Percentagem dos dois grupos respondendo à pergunta: Qual dos medicamentos possui
uma melhor eficácia no organismo, fármaco ou natural?
Quando questionados sobre a eficiência dos dois tipos de medicamentos, farmacêuticos
ou naturais no organismo humano, 60% dos participantes com idade entre 15 e 20 anos alegaram
que os medicamentos naturais são mais competentes, ao passo que apenas 36% com idade
superior a 27 anos relataram perceber um melhor efeito nas ervas com finalidades
medicamentosas. Já 4% dos participantes entre 15 e 20 anos, e 16% do grupo acima de 27 anos
optaram por não responder. (Figura 4)

Figura 5 – Resposta em porcentagem dos grupos entrevistados à seguinte pergunta: Você
conhece alguém que usa plantas para fins medicinais e terapêuticos?
Foi interrogado aos dois grupos se estes conheciam alguém que usava plantas para fins
médicos, e dentre os participantes de idade acima de 27 anos, somente 8% alegaram não
conhecer pessoas que utilizem esse tipo de tratamento, diferentemente do grupo entre 15 e 20
anos, em que o resultado foi uniforme, isto é, todos os entrevistados conhecem alguém que faz
uso. (Figura 5)

Figura 6 – Gráfico em percentagem que ilustra a resposta dos entrevistados à seguinte pergunta:
Quais plantas você utiliza mais frequentemente para fins médicos?

Foi questionado aos entrevistados quais as plantas que eles utilizavam com mais
frequência para fins médicos, havendo a possibilidade de estes assinalarem mais de uma
alternativa. Após o levantamento de dados, conforme a figura 6, foi constatado que entre os
jovens de 15 a 20 anos a planta mais utilizada foi a Pimpinella anisum, conhecida popularmente
como Erva Doce, e a menos utilizada para fins medicinais foi a Phyllanthus niruri, conhecida como
Quebra Pedra. Entre os participantes com idade superior a 27 anos, foi verificado que as ervas
mais usadas para fins terapêuticos foram Pimpinella anisum e a Plectranthu barbatus,
vulgarmente conhecida como Boldo, e a menos escolhida foi a Phyllanthus niruri.

CONCLUSÃO

Apesar da diferença de idade, foi possível perceber que ambos os grupos apresentam
hábitos semelhantes, acreditando na eficiência das plantas e recorrendo a estas para o
tratamento de suas enfermidades. Este acontecimento pode estar associado ao fato de que, para
muitas doenças a cura natural pode ser bem mais eficaz do que a utilização de pílulas sintéticas,
que proporcionam um alívio rápido dos sintomas mas podem trazer vários efeitos colaterais
(BADKE, 2008). Sugere-se que haja uma ampliação das discussões acerca do uso, tantos para os
medicamentos provenientes de plantas quanto para os fármacos, no intuito de elucidar
questionamentos sobre a eficácia de cada um destes tipos de tratamentos.
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