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1. RESUMO 

O uso de plantas medicinais é uma prática disseminada historicamente por populações rurais, 

envolvendo fenômenos multifatoriais, como a disponibilidade e proximidade de recursos 

naturais, a crença no efeito terapêutico das espécies e a disponibilidade de serviços de saúde 

nas diferentes regiões do país. A etnofarmacologia é uma importante ferramenta na busca pelo 

acesso a este conhecimento sobre espécies medicinais, especialmente em áreas de grande 

endemismo de espécies, caso do Cerrado brasileiro. O presente trabalho, dividido em dois 

capítulos, teve por objetivos: identificar espécies medicinais utilizadas em assentamentos rurais 

e o desdobramento de um estudo etnofarmacológico no campo da saúde pública brasileira; os 

fatores socioculturais e ambientais que influenciam a seleção e o uso de plantas medicinais por 

habitantes de assentamentos rurais, buscando assim uma visão mais abrangente da prática 

popular. Percebe-se que a identificação do conhecimento popular sobre espécies medicinais 

aliada a compreensão de fatores socioculturais e ambientais relacionados a esta prática pode 

contribuir na elaboração de políticas públicas de plantas medicinais e fitoterápicos. 

Palavras-Chave: Etnofarmacologia, Plantas Medicinais, Assentamentos Rurais, Cerrado, 

Sistema Único de Saúde 

 

2. ABSTRACT 

The use of herbal medicine is a technique historically spread by rural populations. It implicates 

multifactorial phenomena, such as the proximity and the availability of the natural resources, 

the belief in the therapeutic effect of species and the health care supply in different parts of the 

country. In this context, ethnopharmacology is a relevant tool in quest of this knowledge, 

particularly in areas with high levels of endemism of species, like the Brazilian Cerrado 

(savannah). This work, divided in two chapters, aimed (1) to identify herbal medicine species 

used in rural settlements and the development of these studies in the Brazilian public health 

field; (2) the sociocultural and environmental factors that affect the selection and the use of 

medicinal plants by inhabitants of rural settlements, in an effort to obtain a comprehensive 

overview about this popular practice. It is clear that the identification of the popular knowledge 

about medicinal species associated to the awareness about sociocultural and environmental 

factors related to this practice may contribute to the development of public policies about herbal 

medicine and phytotherapy. 

Key-words: Etnopharmacology, Medicinal Plants, Rural Settelment, Brazilian Cerrado,  

 



10 
 

3. INTRODUÇÃO GERAL 

 3.1. Os assentamentos rurais no Brasil 
Segundo Bergamasco e Norder (1996), um assentamento rural pode ser definido como 

uma unidade de produção agrícola, criada por meio de políticas governamentais, visando o 

reordenamento do uso da terra e/ou a busca de novos padrões sociais na organização do 

processo de produção agrícola. A unidade agrária visa ainda uma redistribuição de áreas menos 

concentradoras, cujos envolvidos são os trabalhadores rurais sem-terra e os com pouca terra.  

O termo assentamento rural unifica e, muitas vezes, encobre uma extensa gama de ações, 

tais como compra de terras, desapropriação de imóveis rurais e a utilização de terras públicas. 

Fernandez e Ferreira (2004) apresentam que, em geral, tais intervenções visaram: (a) a 

regularização de áreas ocupadas, às vezes há décadas, por “posseiros”; (b) a fixação de 

segmentos de trabalhadores ameaçados de expulsão da terra (na qual viviam como “rendeiros”, 

“agregados”); (c) a destinação de terras a populações que, desprovidas desse bem e organizadas 

pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), sindicatos ou outras entidades, 

acamparam e/ou ocuparam áreas como forma de pressão sobre o Estado; e finalmente (d) a 

preservação de populações e suas tradicionais formas de uso de recursos naturais, como é o 

caso dos assentamentos extrativistas, fruto da luta de seringueiros pela permanência em terras 

que exploravam a gerações. 

No Estado do Mato Grosso predomina a agricultura e a pecuária em escala comercial, 

com destaque para a soja, o algodão, o milho e a bovinocultura, produzidos em 

estabelecimentos patronais. No contexto brasileiro, os assentamentos rurais foram 

implementados a partir de meados dos anos 1980, de forma lenta e irregular, em todos os 

Estados da Federação (Bergamasco, 1997). O I plano Nacional de Reforma Agrária pode ser 

considerado um marco em termos de políticas públicas voltadas à formação dos assentamentos 

rurais (Ferrante e Whiyaker, 2008). 

Estas unidades agrícolas dos assentamentos revelam a modalidade de produtor familiar 

que emerge a partir da luta de posseiros, dos sem-terra, dos trabalhadores rurais, dos atingidos 

por barragens no confronto direto com grileiros, latifundiários, fazendeiros e empresários. Os 

agricultores familiares são percebidos como sendo portadores de uma concepção de agricultura 

alternativa à agricultura latifundiária e patronal dominante no país (Wanderley, 2000). 

Contudo, esses novos atores necessitam da União, do Estado e dos municípios para 

implantar e implementar seus projetos de vida. Desta forma, a batalha da conquista e o avanço 

dos assentamentos rurais apresenta-se à sociedade brasileira e mato-grossense como uma luta 
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política (Medeiros e Leite, 2004). Os assentamentos rurais no Estado do Mato Grosso se 

apresentaram como uma alternativa concreta de reverter parte do processo de “urbanização 

forçada” de grandes parcelas de migrantes (Cunha, 2006). 

Assim, o termo assentamento proporciona ideia de alocação e fixação dos trabalhadores 

na agricultura, permitindo o surgimento de uma nova categoria no espaço rural, o assentado 

(Furtado e Furtado, 2000).  

 3.2. Seleção e Uso de plantas medicinais 
Para muitas comunidades e grupos étnicos, o conhecimento sobre plantas medicinais 

frequentemente representa a única opção terapêutica (Oliveira et al., 2011). Especialmente em 

populações rurais, essa relação ganha maior importância devido a interface direta entre o 

homem e os recursos naturais, sendo necessária sua interpretação. Na busca pela compreensão 

dessa relação, a etnofarmacologia atua na exploração de agentes biologicamente ativos, 

tradicionalmente empregados pelo ser humano (Bruhn e Holmsted, 1981). No entanto, além de 

considerar a atividade biológica das espécies, é importante que estes estudos abordem o 

contexto etnográfico (Etkin, 2001), bem como outros fatores que contribuem nesta dinâmica, 

incluindo os aspectos do meio ambiente nos quais tais populações estão inseridas. 

Diferentes grupos humanos são estudados com base na etnofarmacologia, observando-

se nos últimos anos aumento e aprofundamento nas pesquisas. Trabalhos em comunidades 

quilombolas (Rodrigues e Carlini, 2004, Barroso et al., 2010), indígenas (Hajdu e Hohmann, 

2012, Rodrigues e Carlini, 2005), caiçaras (Begossi et al., 2002), migrantes (Garcia et al., 2010), 

ribeirinhas (Santos et al, 2012) e urbanas (Waldstein, 2006), demonstram as possibilidades e as 

diferenças existentes entre essas populações. 

Os estudos também são realizados nos diversos biomas brasileiros, demonstrando a 

influência do meio ambiente. No cerrado brasileiro, especificamente no Estado do Mato Grosso, 

temos o estudo de espécies com fins medicinais no município de Santo Antônio do Leverger 

(Amorozo, 2004), em comunidades da Bacia do Alto Paraguai (Macedo e Ferreira, 2004), na 

comunidade de Baús (Souza, 2007), no distrito de Nossa Senhora Aparecida do Chumbo 

(Bieski et al, 2012), no município de Rosário Oeste (Moreira e Guarim-Neto, 2009) e no 

município de Cuiabá (Pasa et al., 2005).  

O cerrado é a savana de maior diversidade do mundo, responsável pela manutenção de 

um terço da diversidade brasileira. Possui duas estações bem definidas: uma bastante seca e o 

verão chuvoso. Sua flora é composta por no mínimo 10.000 espécies (6.500 nativas e 4.400 

endêmicas) (Silva et al., 2010). É um dos hotspots brasileiros (regiões com grande 
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biodiversidade e endemismo, porém, altamente ameaçadas de extinção) (Myers et al, 2000) e 

mesmo com as drásticas alterações ambientais por que passa, ainda continua repleto de 

possibilidades se analisado sob o ponto de vista de suas paisagens e as diferentes populações 

habitantes deste bioma.  

Deste modo, estudos que envolvem o uso de recursos naturais devem considerar em sua 

análise a intersecção entre ambiente, sociedade e cultura. Johnson (2006) afirma que o uso de 

plantas medicinais para a cura por qualquer grupo cultural é integralmente relacionado com os 

conceitos locais de natureza da doenças, a natureza das plantas e a visão de mundo da cultura. 

Adicionalmente, Primack e Rodrigues (2001) afirmam que salvaguardar a herança natural do 

país sem resguardar as culturas que lhes têm dado vida, é reduzir a natureza a algo sem 

reconhecimento, estático, distante, quase morto.  

Assim, analisando os diferentes biomas, os grupos humanos e as suas formas de 

organização, os estudos etnofarmacológicos podem subsidiar: a identificação e análise do 

conhecimento sobre espécies medicinais nas comunidades, incluindo as crenças e rituais 

envolvidos; o direcionamento de estudos fitoquímicos e farmacológicos; a implementação de 

políticas públicas através  do reconhecimento do saber tradicional como parte integrante do 

processo de incentivo ao uso de plantas medicinais em sistemas de saúde e, por fim, a 

conservação deste conhecimento e seu uso no futuro. 

 

 3.3. Plantas medicinais na saúde pública 
 O incentivo ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos no sistema público de saúde 

brasileiro nos últimos anos é crescente, tornando necessária a ampliação e o aprofundamento 

nas pesquisas sobre as espécies medicinais utilizadas na terapêutica, especialmente as nativas 

do território brasileiro. 

A incorporação do uso de plantas medicinais e de fitoterápicos na saúde pública vem 

ocorrendo ao longo das últimas décadas. Historicamente, as primeiras medidas governamentais 

brasileiras remetem a 1982, com a criação do Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais da 

Central de Medicamentos (Ceme) (Sant’Ana e Assad, 2004). Em 2006, a aprovação da Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos impulsionou o desenvolvimento da cadeia 

produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil (Brasil, 2006).  Em 2009 oito 

fitoterápicos já estavam disponíveis para utilização nas unidades do Sistema Único de Saúde 

(SUS), incluindo: espinheira-santa (Maytenus ilicifolia), guaco (Mikania glomerata), 

alcachofra (Cynara scolymus), aroeira (Schinus terebenthifolius), cáscara-sagrada (Rhamnus 
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purshiana), garra-do-diabo (Harpagophytum procumbens), isoflavona-de-soja (Glycine max), 

unha-de-gato (Uncaria tomentosa), hortelã (Mentha x piperita), babosa (Aloe vera), salgueiro 

(Salix alba) e plantago (Plantago ovata Forssk). Em 2012, houve a criação do Formulário de 

Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira constituído de 82 monografias de diferentes formas 

farmacêuticas de plantas medicinais, objetivando a aplicação da prática fitoterápica nos serviços 

públicos destinados a uma resposta terapêutica eficiente. 

Na elaboração e implementação de políticas públicas no âmbito das plantas medicinais, 

o conhecimento popular e tradicional pode contribuir significativamente, indicando possíveis 

terapias. Assim, em 2004, a União Européia preconizou o registro simplificado de produtos 

tradicionais herbais, com longa tradição de uso, comprovados por evidências bibliográficas do 

uso medicinal por um período de pelo menos 30 anos, incluindo pelo menos 15 anos na 

comunidade (Calapai, 2008).  

No Brasil, foi criado o programa que prevê o fomento às pesquisas etnobotânicas e 

etnofarmacológicas, por bioma, sobre plantas medicinais tradicionalmente utilizadas pela 

população, bem como promoção e reconhecimento das práticas populares e tradicionais de uso 

de plantas medicinais: o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (Brasil, 

2009). Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), assim como a União 

Européia, possibilitou o registro de medicamentos fitoterápicos por meio da comprovação de 

dados de segurança e de eficácia por estudos etnofarmacológicos de utilização (Brasil, 2010). 

As medidas mostram a importância da aproximação entre o conhecimento tradicional e a 

elaboração de políticas públicas. 
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5. CAPÍTULO 1: ESTUDO ETNOFARMACOLÓGICO EM ASSENTAMENTOS 

RURAIS COMO UMA FERRAMENTA PARA A SAÚDE PÚBLICA. 

 

 5.1. RESUMO 

O uso de plantas medicinais na saúde pública brasileira é crescente nos últimos anos, tendo o 

conhecimento tradicional um importante papel no fornecimento de subsídios para elaboração e 

implementação dos programas governamentais, como a Política Nacional de Plantas Medicinais 

e Fitoterápicos. O objetivo deste capítulo foi documentar o conhecimento popular de plantas 

medicinais existentes em assentamentos rurais do município de Água Boa – MT, bem como 

analisar o papel deste levantamento no contexto da saúde pública brasileira. O trabalho de 

campo ocorreu em seis diferentes localidades pela utilização de técnicas antropológicas e 

botânicas. Foram entrevistados 32 habitantes das localidades, que indicaram 411 fórmulas 

compostas por 102 plantas, das quais 74 foram identificadas, pertencentes a 40 diferentes 

famílias taxonômicas. As indicações terapêuticas populares resultaram em 15 categorias de 

usos segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), sendo as doenças do aparelho 

geniturinário relacionadas a 32 espécies de plantas (43,2%). Do total identificado, 13 espécies 

fazem parte de pelo menos uma lista governamental de incentivo ao uso de plantas medicinais 

e fitoterápicos. 

 

Palavras-chaves: Etnofarmacologia; Assentamentos Rurais; Sistema Único de Saúde; Plantas 

Medicinais; Cerrado; Classificação Internacional de Doenças 

 

 5.2. ABSTRACT 
In recent years, the use o herbal medicine in the Brazilian public health system has increased. 

The traditional knowledge plays a major role in the input provision for the development and 

implementation of government programmes, such as the National Policy on Herbal Medicine 

and Phytotherapy (Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos). This chapter aimed 

to report the popular knowledge of medicinal plants found in the rural settlements of Água Boa 

city – MT, and to analyze the role of this data in the Brazilian public health context. The field 

work covered six different locations by using anthropological and botanical techniques. We 

interviewed 32 local residents, who indicated 412 formulas composed of 102 plants, of which 

74 were identified, belonging to 40 different taxonomic families. Popular therapeutic 
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indications resulted in 15 categories of usages according to the International Classification of 

Diseases (Classificação Internacional de Doenças – CID-10), of which 32 plant species (43.2%) 

are related to the genitourinary system diseases. 13 species of the identified total belong to at 

least one governmental list that encourages the use of herbal medicine and phytotherapy. 

 

Key-Words: Etnopharmacology, Rural Settlement, Health System, Medicinal Plants, 

Brazilian Cerrado, International Classification of Diseases 

 

 5.3. INTRODUÇÃO 
A investigação sobre o conhecimento e o uso de plantas medicinais por grupos humanos 

que habitam zonas rurais é de extrema relevância, pois estas populações exploram seus 

ambientes eficientemente na busca de elementos terapêuticos (Amorozo, 2004) e, em geral, o 

grau de isolamento geográfico destas populações dos sistemas oficiais de saúde leva a uma 

maior necessidade de práticas baseadas nas plantas medicinais. 

No contexto rural brasileiro, os assentamentos podem se apresentar como áreas de 

importante conhecimento sobre plantas medicinais. Devido a característica migratória de seus 

habitantes, foram expostos a diferentes culturas e recursos vegetais (Garcia et al., 2010); 

acumulam muitos conhecimentos sobre os ambientes que transitam ao longo de gerações.  

Mesmo considerando o rico conhecimento que disseminam, os estudos envolvendo o 

uso de plantas medicinais em assentamentos rurais são restritos, principalmente devido às 

especificidades que esta forma de estrutura fundiária recebe em cada país. No Brasil, 

especificamente em assentamentos rurais, Cunha e Bortolotto (2011) realizou estudo 

etnobotânico sobre as plantas medicinais utilizadas pelos moradores do assentamento rural 

Monjolinho, no Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil, identificando expressivo conhecimento 

da comunidade. 

Devido às mudanças nas dinâmicas de ocupação e uso da terra nas zona rurais, incluindo 

o êxodo rural ocorrido no Brasil em meados de 1960, muitas informações sobre o uso de 

recursos vegetais estão sendo perdidas, fragilizando a manutenção deste conhecimento entre 

gerações, podendo, inclusive, incorrer na extinção de muitas informações com o decorrer do 

tempo. No cerrado do Estado do Mato Grosso (Silva et al, 2010), os estudos e pesquisas sobre 

este bioma devem considerar a rapidez com que está sendo descaracterizado pelas atividades 

antrópicas. 
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Uma alternativa para a preservação do conhecimento tradicional sobre plantas 

medicinais, bem como a ampliação de seu uso de maneira segura e eficaz, ocorre apor meio da 

incorporação da fitoterapia no Sistema Único de Saúde (SUS), como proposta pela Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. No entanto, é importante que exista 

convergência entre o que é preconizado para a saúde pública e o que ocorre na prática popular, 

especialmente devido as diferenças nas regiões brasileiras quanto as espécies, formas de uso, 

culturas, crenças, grau de isolamento das populações, sendo que estas especificidades podem 

ser identificadas e analisadas pelos estudos etnofarmacológicos. 

O objetivo deste capítulo foi resgatar o conhecimento existente sobre plantas medicinais 

em assentamentos rurais do município de Água Boa-MT, através de levantamento das espécies 

vegetais majoritariamente utilizadas, sua forma de uso e as principais classes de doenças as 

quais se destinam. Buscou-se também comparar os padrões de uso popular de plantas 

medicinais com as listas governamentais de incentivo à prática fitoterápica atualmente 

disponíveis. 

 

 5.4. MATERIAL E MÉTODOS 
 5.4.1. Área de estudo  

O município de Água Boa (14° 3′ 0″ S, 52° 9′ 32″ O) (Fig. 1), localizado no Estado do 

Mato Grosso, está situado na região do Complexo Xavantina no Vale do Rio Araguaia, a 730 

km da capital de Cuiabá. Situa-se numa formação conhecida como Serra do Roncador a 430 

metros de altitude, com 7.484 km² de superfície, abrigando em seus limites áreas férteis, clima 

tropical com temperatura média de 26° a 32°C e índice pluviométrico de 1.500 a 1.800 mm 

anuais (Felfili et al., 2002). 

O bioma característico do município é o cerrado sendo a região objeto de excursões 

botânicas desde a expedição anglo-brasileira Xavantina-Cachimbo em meados de 1970 (Askew 

et al., 1971, Ratter et al., 1973). Possui uma população de 20.856 habitantes (IBGE, 2010), 

sendo que maioria vive na zona urbana (80,3%).  
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Figura 1.  Localização do Município de Água Boa - MT (indicado pelo 

ponto no mapa à direita) 

 

Na zona rural o município é formado por seis projetos de assentamentos rurais (PAs) 

(Fig.2) com diferentes áreas: Gleba Martins (3.847 ha), Jandira (9.471 ha), Jaraguá (20.021 ha), 

Jatobazinho (14.606 ha), Santa Maria (13.500 ha) e Serrinha (9.916 ha), nos quais habitam 626 

famílias, em um total de 1.661 pessoas. De maneira geral, a divisão da terra entre os assentados 

ocorre por “lotes”, que variam de 10 a 70 hectares, regulamentados pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Os assentamento são atendidos pelo Programa de Apoio à Saúde Comunitária de 

Assentados Rurais (PASCAR), criado em 2001 pelo governo estadual, cujo trabalho nos seis 

assentamentos do município é desenvolvido por uma equipe multiprofissional de saúde (um 

médico, um enfermeiro e um odontólogo), em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde 

Rural (ACSR), visando o aumento do acesso dessa população às ações e aos serviços de 

Atenção Primária à Saúde. 
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Figura 2. Distribuição das famílias assentadas no Estado do 

Mato Grosso (Medeiros e Leite, 2004). O município de Água 

Boa está indicado pela seta no mapa 

  

 5.4.2. Trabalho de campo 
Foram realizadas 3 viagens de campo pelo autor (Braz, T.) no período de novembro de 

2011 a outubro de 2012, em um total de 4 meses de pesquisa. A primeira incursão (novembro 

de 2011) foi dedicada a identificação da área de estudo, a segunda incursão (março a maio de 

2012) à realização de entrevistas e coletas botânicas e na terceira incursão (outubro de 2012) 

realizou-se novas coletas botânicas. Todas as autorizações necessárias para a realização do 

trabalho foram obtidas, incluindo a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal de 

São Paulo (CEP nº1709/11), o Comprovante de registro para coleta de material botânico 

(SISBIO nº 31893-2) e o termo de anuência prévia para a realização do projeto, assinado pelo 

presidentes das associações comunitárias dos assentamentos estudados.  

 O critério de seleção dos projetos de assentamento para participação no estudo foi seu 

atendimento pela equipe do PASCAR, que possibilitou o acesso aos locais de estudo e primeiros 

contatos com a comunidade local. A seleção dos entrevistados ocorreu mediante indicação dos 

Agentes Comunitários de Saúde Rural atuantes no assentamento estudado, os quais possuem 
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grande proximidade com as questões de saúde dos habitantes, incluindo o conhecimento sobre 

o uso de plantas medicinais de cada um dos comunitários. 

Cada um dos indivíduos indicados foi visitado pelo menos uma vez pelo pesquisador, a 

fim de se estabelecer uma relação que permitisse a realização de entrevistas e de observações. 

Foram realizados relatos periódicos e detalhados de todas as informações coletadas durante a 

pesquisa, com base nos diários de campo (Malinowski, 1967), visando contemplar o maior 

número possível de observações feitas, com um nível de detalhamento expressivo.  

Os dados das entrevistas foram registrados com auxílio de gravador portátil, para 

aumentar o nível de detalhamento das informações as quais foram transcritas em fichas de dados 

etnofarmacológicos (nome do entrevistado, sexo, idade, profissão, nome popular da planta 

citada, parte utilizada, quantidade utilizada, indicação terapêutica, via de administração e forma 

de preparo), conforme apresentado no Anexo 1. 

A coleta de cada planta citada ocorreu na presença do entrevistado, sendo os dados 

registrados em ficha de coleta botânica (Anexo 2), incluindo nome popular, ocorrência, hábito, 

habitat, floração, frutificação, local e data da coleta. A localização da planta foi referenciada 

mediante utilização de um GPS (Global Positioning System), bem como ocorreram registros 

fotográficos das espécies coletadas. Quando disponível, realizou-se a coleta de três amostras de 

cada planta, que foram armazenadas em campo pelo método seco (Mori et al., 1985). A 

identificação botânica foi realizada por especialistas do Instituto de Botânica de São Paulo e do 

Herbário Municipal de São Paulo, onde as exsicatas foram depositadas. 

 5.4.3. Análise de dados  
A análise dos dados etnofarmacológicos ocorreu de forma a identificar as principais 

frequências das plantas citadas, partes utilizadas e indicações terapêuticas. Define-se neste 

trabalho como “fórmula” a preparação contendo uma ou mais espécies medicinais indicada para 

uma doença específica. 

As indicações terapêuticas mencionadas pelos entrevistados foram correlacionadas a 

doenças ou grupos de doenças presentes nos capítulos da Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10). A correlação com um grupo de doenças ocorreu devido à inespecificidade 

de certas indicações terapêuticas populares como, por exemplo, “bom para o fígado” foi 

correlacionado ao grupo “doenças do fígado”. 

Os dados foram ainda analisados visando-se calcular o nível de homogeneidade de 

informações sobre plantas fornecido por diferentes assentamentos, por meio do Fator de 

Consenso de Informante (FIC) (Trotter, 1986). O FIC é calculado de acordo com a seguinte 
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fórmula: FCI=Nur-Nt/Nur-1, onde Nur é o número de citações de uso em cada categoria e Nt é 

o número de espécies utilizadas na categoria. Valores de FIC são baixos (próximos de 0) se as 

plantas são escolhidas randomicamente ou se os entrevistados não trocam informações sobre 

seu uso. Valores altos (próximos ou igual a 1) ocorrem se há um critério de seleção bem definido 

na comunidade e/ou se há troca de informações entres os entrevistados. 

As espécies identificadas foram classificadas segundo sua origem (nativa, exótica ou 

naturalizada) segundo Lista de Espécies da Flora Brasileira. Verificou-se ainda a inclusão das 

espécies nas listas governamentais brasileiras que abordam o uso e a pesquisa de espécies 

medicinais. As listas utilizadas foram: (1) Formulário Fitoterápico Nacional da Farmacopeia 

Brasileira (FFFB), um guia para a fabricação de medicamentos fitoterápicos; (2) Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), publicação do Ministério da Saúde com os 

medicamentos para combater as doenças mais comuns que atingem a população brasileira, 

incluindo 8 fitoterápicos (Brasil, 2009); (3) Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 10/2010, 

que apresenta drogas vegetais isentas de prescrição médica segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e (4) Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao 

SUS (RENISUS), constituída de espécies vegetais com potencial para ter sua cadeia produtiva 

e de gerar produtos de interesse ao SUS. 

 

5.5. RESULTADOS 

 

 5.5.1. Plantas medicinais na terapêutica popular dos assentamentos rurais 

 Foram entrevistados 32 indivíduos, sendo 14 deles moradores do PA Jaraguá, 6 do PA 

Gleba Martins, 4 do PA Santa Maria, 3 do PA Serrinha, 3 do PA Jatobazinho e 2 do PA Jandira. 

Os entrevistados indicaram um total de 411 fórmulas, que foram classificadas em 15 categorias 

de doenças (Tabela 1), segundo os capítulos da CID-10.  

 Foram identificadas 102 plantas presentes nestas fórmulas, das quais 74 foram 

identificadas no nível de espécie, 16 no nível de gênero e 12 no nível de família.  As plantas 

pertencem a 40 diferentes famílias taxonômicas, sendo as principais famílias identificadas 

Fabaceae (13 espécies), Asteraceae (12), Euphorbiaceae (8), Lamiaceae (6), Amaranthaceae 

(5), Rubiaceae (5) e Malvaceae (4). 

 Quanto à origem das plantas identificadas no nível de espécie (74 plantas), 56 são 

nativas do território brasileiro (75,7%), 8 são naturalizadas (10,8%), 9 são exóticas (12,2%) e 

1 (1,3%) não dispunha de dados nas bases consultadas. 
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Tabela 1. Dados etnofarmacológicos obtidos nos 6 assentamentos rurais do município de Água Boa -

MT 

Nome popular Parte 
utilizada 

Família Espécie – 
Voucher 

Indicação 
Terapêutica 

Popular* 
(nº de citações) 

Grupos de 
Doenças e/ou 

Doença - CID-10 
(nº de citações) 

1 - Doenças do aparelho geniturinário (XIV) 

Algodão Raiz Malvaceae 
Gossypium 

barbadense L. - 
Braz 071 

Infecção uterina 
(1) 

Doenças 
inflamatórias do 
útero (1) 

Algodãozinho, 
Algodãozinho 
do mato 

Raiz Bixaceae 

Cochlospermum 

regium (Mart. Ex 
Schrank) Pilg - 
Braz 329 

Infecção de 
mulher (2) 

Doenças 
inflamatórias dos 
órgãos pélvicos 
femininos (2) 

Amora Folha, raiz Moraceae 
Morus nigra L. - 
Braz 223 

Diurética (2), 
hormônio, 
hormônio 
natural, 
infecção nos 
rins (2), 
menopausa (4), 
reposição 
homrmonal 

Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (4), 
transtornos da 
menopausa (7) 
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Tabela 1. Dados etnofarmacológicos obtidos nos 6 assentamentos rurais do município de Água Boa –

MT (continuação) 

Angá Entrecasca Fabaceae 
Inga cylindrica 

(Vell.) Mart. - 
Braz 348 

Infecção de 
útero (1) 

Doenças 
inflamatória do 
útero (1) 

Calêndula Flor Asteraceae 
Zinnia elegans 

Jacq. - Braz 139 
Diurética (1) 

Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (1) 

Cansansão, 
urtigão 

Raiz Euphorbiaceae 
Cnidoscolus 

urens (L.) Arthur 
- Braz 261 

Parte genital do 
homem, parte 
genital da 
mulher, 
secreção da 
urina 

Doenças 
inflamatórias dos 
órgãos pélvicos 
femininos (1) 

Carrapicho, 
carrapicho de 
ovelha 

Planta inteira Asteraceae 

Acanthospermum 

australe (Loefl.) 
Kuntze - Braz 
249, Braz 161 

Rins (2), 
infecção de 
urina 

Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (2) 

Chapéu de 
couro 

Folha Alismataceae 

Echinodorus 

grandiflorus 

(Cham. & 
Schltdl.) Micheli 
- Braz 129 

Rins (2) 
Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (2) 

Cidreira de 
folha 

Folha Verbenaceae 
Lippia alba 

(Mill.) N.E.Br. - 
Braz 057 

Hormônio (1) 

Transtornos não-
inflamatórios do 
trato genital 
feminino (1) 

Congonha de 
bugre 

Folha Rubiaceae 
Palicourea 

rigida Kutnh - 
Braz 130 

Rins (1) 
Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (1) 

Didal, didali, 
dalo, didalo, 
dedale 

Casca, 
entrecasca 

Lythraceae 
Lafoensia pacari 

A. St.-Hil. - Braz 
288 

Rins (1), 
infecção de 
útero (1) 

Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (1), 
doenças 
inflamatória do 
útero (1) 

Embaúba 
Fruta, raiz 
(exsudato) 

Urticaceae 

Cecropia 

pachystachya 

Trécul - Braz 
143 

Infecção nos 
rins (1) 

Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (1) 

Embaúba 
Raiz 
(exsudato) 

Urticaceae 

Cecropia 

pachystachya 

Trécul - Braz 
143 

Reposição 
hormonal (2), 
rins (2) 

Doenças renais 
túbulo-
intersticiais 

  



26 
 

Tabela 1. Dados etnofarmacológicos obtidos nos 6 assentamentos rurais do município de Água Boa –

MT (continuação) 

Erva de bicho Planta inteira Polygonaceae 

Polygonum 

hydropiperoides 

Michx. - Braz 
026 

Rim (1) 
Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (1) 

Erva de santa 
maria 

Raiz Amaranthaceae 

Chenopodium 

ambrosioides L. 
- Braz 29, Braz 
56 

Infecção uterina 
(1) 

Doenças 
inflamatória do 
útero (1) 

Fedegoso Semente Fabaceae 
Senna 

occidentalis (L.) 
Link - Braz 131 

Rins (1) 
Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (1) 

Gervão Folha Verbenaceae 

Stachytarpheta 

cayennensis 

(Rich.) Vahl - 
Braz 22 

Menopausa (2) 
Transtornos da 
menopausa (2) 

Jatobá 
Casca, casca 
(exsudato) 

Fabaceae 
Hymenaea 

courbaril L. - 
Braz 364 

Próstata (1), 
pedra no rim (1) 

Calculose renal 
(1) 

Lixeira Folha Dilleniaceae 
Curatella 

americana L. - 
Braz 337 

Cólica rins (1) 
Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (1) 

Manjerona Folha Lamiaceae 
Ocimum 

basilicum L. - 
Braz 244 

Cólica 
menstrual (1) 

  

Marmelada Fruta Rubiaceae 

Cordiera 

macrophylla 

(K.Schum.) 
Kuntze - Braz 
339 

Rins (1) 
Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (1) 

Pata de vaca Folha Fabaceae 
Bauhinia sp. - 

Braz 328 
Diurético (1) 

Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (1) 

Pé de perdiz Raiz Euphorbiaceae 
Croton 

antisyphiliticus 

Mart. - Braz 325 

Mulher com 
infecção (1) 

Doenças 
inflamatórias dos 
órgãos pélvicos 
femininos (1) 

Quebra pedra 
Planta 
inteira, raiz 

Phyllanthaceae 
Phyllanthus 

tenellus Roxb. - 
Braz 040 

Rins (1), pedra 
nos rins (1) 

Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (1), 
calculose renal (1) 
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Tabela 1. Dados etnofarmacológicos obtidos nos 6 assentamentos rurais do município de Água Boa –

MT (continuação) 

Romã Casca, folha Lythraceae 
Punica granatum 

L. - Braz 259 

Mulher que tem 
cisto (1), 
infecção de 
bexiga (1), 
infecção uterina 
(1) 

Cistite (1), doença 
inflamatória do 
útero (1) 

Roseta Raiz Malvaceae 

Byttneria 

melastomaefolia 

A.St.-Hil - Braz 
84 

Esterelidade 
(1), infecção de 
ovário (1), 
mulher com 
infecção (1) 

Doenças 
inflamatórias dos 
órgãos pélvicos 
femininos (2) 

Sassafrás Casca Sapindaceae 
Matayba sp. - 

Braz 331 

Infecção de 
ovário (1), 
infecção de 
útero (1) 

Doenças 
inflamatórias dos 
órgãos pélvicos 
femininos (1), 
doença 
inflamatória do 
útero (1) 

Sofre do rim 
quem quer 

Folha, raiz Annonaceae 

Duguetia 

furfuracea (A. 
St.-Hil.) Saff. - 
Braz 150 

Dissolve 
problemas do 
rim (1), solta 
urina (1), 
cálculo renal 
(1), rim (1) 

Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (3), 
calculose renal (1) 

Tamarindo, 
tamarino 

Folha, fruta Fabaceae 
Tamarindus 

indica L. - Braz 
227 

Rins (2) 
Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (2) 

Tansagem Folha Plantaginaceae 
Plantago major 

L. - Braz 111 
Menopausa (1) 

Transtornos da 
menopausa (1) 

Terramicina Folha Amaranthaceae 

Alternanthera 

ramosissima 

(Mart.) Chodat - 
Braz 321 

Infecção colo 
útero (1) 

Doença 
inflamatória do 
colo do útero (1) 

Vassourinha de 
santo antonio 

Raiz Plantaginaceae 
Scoparia dulcis 

L. - Braz 175 
Rins (1) 

Doenças renais 
túbulo-
intersticiais (1) 

2 - Doenças infeciosas e parasitárias (I) 

Algodão Flor, folha Malvaceae 
Gossypium 

barbadense L. - 
Braz 071 

Antibiótico (1), 
infecção (2), 
todo tipo 
infecioso (1) 

Doenças 
bacterianas (4) 

Algodãozinho, 
algodãozinho 
do mato 

Raiz Bixaceae 

Cochlospermum 

regium (Mart. Ex 
Schrank) Pilg - 
Braz 329 

Infecção (3) 
Doenças 
bacterianas (3) 
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Tabela 1. Dados etnofarmacológicos obtidos nos 6 assentamentos rurais do município de Água Boa –

MT (continuação) 

Amoreira 
Casca 
(exsudato) 

Moraceae 
Morus nigra L. - 
Braz 223 

Verme (1) Helmintíases (1) 

Cansansão, 
urtigão 

Raiz Euphorbiaceae 
Cnidoscolus 

urens (L.) Arthur 
- Braz 261 

Infecção (1) 
Doenças 
bacterianas (1) 

Capim margoso Folha Poaceae 
Digitaria 

insularis (L.) 
Fedde - Braz 189 

Antibiótico (1), 
tuberculose (1) 

Doenças 
bacterianas (1), 
tuberculose 
pulmonar (1) 

Carrapicho, 
carrapicho de 
ovelha 

Planta inteira Asteraceae 

Acanthospermum 

australe (Loefl.) 
Kuntze - Braz 
249, Braz 161 

Infecção (1) 
Doenças 
bacterianas (1) 

Congonha de 
bugre 

Folha Rubiaceae 
Palicourea 

rigida Kutnh - 
Braz 130 

Doença venérea 
(1) 

Infecções de 
transmissão 
predominantemen
te sexual (1) 

Crista de galo Raiz Amaranthaceae 
Celosia argentea 
L. - Braz 239 

Doença venérea 
(1) 

Infecções de 
transmissão 
predominantemen
te sexual (1) 

Didal, didali, 
dalo, didalo, 
dedale 

Entrecasca, 
folha 

Lythraceae 
Lafoensia pacari 

A. St.-Hil. - Braz 
288 

Infecção (2), 
antibiótico (1), 
ferida bauru (1), 
frieira (1) 

Doenças 
bacterianas (3), 
leishmaniose (1), 
dermatofitose (1) 

Erva de santa 
maria, mentruz 

Folha, planta 
inteira 

Amaranthaceae 

Chenopodium 

ambrosioides L. 
- Braz 29, Braz 
56 

Antibiótico (2), 
infecção (2), 
lumbrigueiro 
(2), verme (7) 

Doenças 
bacterianas (4), 
helmintíases(9) 

Espinheira 
santa 

Folha Moraceae 

Sorocea 

bonplandii 

(Baill.) 
W.C.Burger, 
Lanj. & Wess. 
Boer - Braz 362 

Hanseníase (1) Hanseniase (1) 

Gameleira Exsudato Moraceae 

Maclura 

tinctoria (L.) 
D.Don ex Steud. 
- Braz 347 

Verme (1) Helmintíases (1) 

Gervão Folha Verbenaceae 

Stachytarpheta 

cayennensis 

(Rich.) Vahl - 
Braz 22 

Antibiótico (1), 
infecção (1) 

Doenças 
bacterianas (2) 
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Tabela 1. Dados etnofarmacológicos obtidos nos 6 assentamentos rurais do município de Água Boa –

MT (continuação) 

Jatobá 
Casca 
(exsudato) 

Fabaceae 
Hymenaea 

courbaril L. - 
Braz 364 

Infecção (1) 
Doenças 
bacterianas (1) 

Lixeira Entrecasca Dilleniaceae 
Curatella 

americana L. - 
Braz 337 

Infecção 
intestino (1) 

Doenças 
infecciosas 
intestinais (1) 

Mamão macho Flor Caricaraceae 
Carica papaya 

L. - Braz 025 
Verme (1) Helmintíases (1) 

Pé de perdiz Raiz Euphorbiaceae 
Croton 

antisyphiliticus 

Mart. - Braz 325 

Doença venérea 
(1), infecção (1) 

Infecções de 
transmissão 
predominantemen
te sexual (1), 
doenças 
bacterianas (1) 

Picão, picão 
preto 

Planta inteira Asteraceae 
Bidens gardneri 

Baker - Braz 151 
Hepatite (3) Hepatite viral (3) 

Quitoco Folha Asteraceae 

Pluchea 

sagittalis (Lam.) 
Cabrera - Braz 
147 

Infecção (1) 
Doenças 
bacterianas (1) 

Roseta Raiz Malvaceae 

Byttneria 

melastomaefolia 

A.St.-Hil - Braz 
84 

Infecção (1) 
Doenças 
bacterianas (1) 

Sabugueiro Flor Adoxaceae 
Sambucus nigra 

L. - Braz 023 

Catapora (1), 
sarampo(2) 

Varicela (1), 
sarampo (2)  

Sassafrás Casca Sapindaceae 
Matayba sp. - 

Braz 331 

Intoxicamento 
(1) 

Doenças 
infecciosas 
intestinais (1) 

Tansagem Folha Plantaginaceae 
Plantago major 

L. - Braz 111 

Antibiótico 
forte (1) 

Doenças 
bacterianas (1) 

Tarumã Casca Lamiaceae 

Vitex 

panshiniana 

Moldenke - Braz 
334 

Doença venérea 
(1) 

Infecções de 
transmissão 
predominantemen
te sexual (1) 

Terramicina Folha Amaranthaceae 

Alternanthera 

ramosissima 

(Mart.) Chodat - 
Braz 321 

Antibiótico (2), 
infecção(2) 

Doenças 
bacterianas (1) 
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Tabela 1. Dados etnofarmacológicos obtidos nos 6 assentamentos rurais do município de Água Boa –

MT (continuação) 

Tiborna 
Entrecasca 
(exsudato), 
raiz 

Apocynaceae 
Himatanthus sp. 

- Braz 336 

Doença venérea 
(1), infecção (1) 

Infecções de 
transmissão 
predominantemen
te sexual (1), 
doenças 
bacterianas (1) 

Tiborninha 
Folha 
(exsudato), 
raiz 

Apocynaceae 
Asclepias 

candida Vell. - 
Braz 363 

Infecções (2) 
Doenças 
bacterianas (2) 

Tiu Raiz Euphorbiaceae 
Jatropha 

elliptica (Pohl) 

Oken - Braz 279 

Infecção (2) 
Doenças 
bacterianas (2) 

Veludo branco Raiz Rubiaceae 

Guettarda 

viburnoides 

Cham. & Schltdl. 
- Braz 034 

Intoxicação (1) 
Doenças 
infecciosas 
intestinais (1) 

3 - Doenças do aparelho digestivo (XI) 

Alfavaca Folha Lamiaceae 
Ocimum 

campechianum 

Mill - Braz 017 

Afta, gastrite 
(2) 

Estomatite e 
lesões correlatas 
(1), gastrite (2) 

Algodão 
Folha, 
semente 

Malvaceae 
Gossypium 

barbadense L. - 
Braz 071 

Laxante (1), 
machucado por 
dentro (1) 

Constipação (1), 
gastrite (1) 

Arnica Planta inteira Asteraceae 
Solidago 

chilensis Meyen 
- Braz 240 

Disenteria (1) 
Doenças dos 
intestinos (1) 

Boldo, Sete dor Folha Lamiaceae 

Plectranthus 

barbatus 

Andrews - Braz 
301 

Estômago (1), 
vesícula, 
fígado(2) 

Doenças do 
estômago (1), 
transtornos da 
vesícula biliar (1), 
doenças do fígado 
(2) 

Calunga Raiz Simaroubaceae 
Simaba sp. - 

Braz 388 
Estômago (1) 

Doenças do 
estômago (1) 

Capim margoso Folha Poaceae 
Digitaria 

insularis (L.) 
Fedde - Braz 189 

Gastrite (1) Gastrite (1) 

Carrapicho, 
carrapicho de 
ovelha 

Raiz Asteraceae 

Acanthospermum 

australe (Loefl.) 
Kuntze - Braz 
249, Braz 161 

Diarréia (1), dor 
de barriga (1) 

Doenças dos 
intestinos (2) 
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Tabela 1. Dados etnofarmacológicos obtidos nos 6 assentamentos rurais do município de Água Boa –

MT (continuação) 

Chapéu de 
couro 

Folha Alismataceae 

Echinodorus 

grandiflorus 

(Cham. & 

Schltdl.) Micheli 

- Braz 129 

Dor de barriga 
(1), males do 
fígado (1) 

Doenças do 
fígado (1) 

Cordão de São 
Francisco 

Raiz Lamiaceae 
Leonotis 

nepetifolia (L.) 
R. Br. - Braz 052 

Dor de barriga 
(1) 

Doenças dos 
intestinos (2) 

Didal, didali, 
dalo, didalo, 
dedale 

Casca, 
entrecasca, 
folha 

Lythraceae 
Lafoensia pacari 

a. St.-hil. - braz 
288 

Gastrite (10), 
úlcera (2) 

Gastrite (10), 
úlcera gastrica (2) 

Erva de santa 
maria, Mentruz 

Folha Amaranthaceae 

Chenopodium 

ambrosioides L. 
- Braz 29, Braz 
56 

Bactéria do 
estômago (1) 

 Úlcera gastrica 
(1) 

Fedegoso 
manso 

Raiz Fabaceae 
Senna 

occidentalis (L.) 
Link - Braz 131 

Estômago (1) 
Doenças do 
estômago (1) 

Jatobá 
Casca, 
entrecasca 

Fabaceae 
Hymenaea 

courbaril L. - 
Braz 364 

Diarréia (1), dor 
de barriga (2) 

Doenças dos 
intestinos (1) 

Jurubeba 
Folha, 
semente, raiz 

Solanaceae 
Solanum sp. - 

Braz 053 
Fígado (4) 

Doenças do 
fígado (4) 

Lixeira Entrecasca Dilleniaceae 
Curatella 

americana L. - 
Braz 337 

Diarréia (1), 
diarréia com 
sangue (1), 
disenteria (1), 
dor de barriga 
(3), fígado (1) 

Doenças dos 
intestinos (5), 
doenças do fígado 
(1) 

Mamão macho Flor Caricaraceae 
Carica papaya 

L. - Braz 025 

Estomago (1), 
intestino (1), 
má digestão (1) 

Doenças do 
estômago (1), 
doenças dos 
intestinos (1), 
dispepsia (1) 

Mentrasto 
Folha, raiz, 
planta inteira 

Asteraceae 
Ageratum 

conyzoides L. - 
Braz 028 

Disenteria (1), 
estômago 
zangado (1), 
estômago ruim 
(1), intestino (2) 

Doenças dos 
intestinos (3), 
doenças do 
estômago (2),  

Picão, picão 
preto 

Raiz, planta 
inteira 

Asteraceae 
Bidens gardneri 

Baker - Braz 151 

Amarelão (1), 
icterícia (1) 

Doenças do 
fígado (2) 

Quina, quina do 
cerrado 

Casca, 
entrecasca, 
folha 

Loganiaceae 
Strychnos sp. - 

Braz 222 
Estômago (6) 

Doenças do 
estômago (6) 
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Tabela 1. Dados etnofarmacológicos obtidos nos 6 assentamentos rurais do município de Água Boa –

MT (continuação) 

Romã 
Casca da 
fruta 

Lythraceae 
Punica granatum 

L. - Braz 259 
Diarréia (2) 

Doenças dos 
intestinos (2) 

Rosquinha Raiz Malvaceae 

Helicteres 

sacarolha A. St.-
Hil., A. Juss. & 
Cambess. - Braz 
001 

Dor de barriga 
(1), intestino (1) 

Doenças dos 
intestinos (2) 

Tamarindo, 
tamarino 

Folha, fruta Fabaceae 
Tamarindus 

indica L. - Braz 
227 

Laxante (2), 
diarréia (1) 

Constipação (2), 
doenças dos 
intestinos (1) 

Terramicina Folha Amaranthaceae 

Alternanthera 

ramosissima 

(Mart.) Chodat - 
Braz 321 

Diarréia (1), dor 
de barriga (1) 

Doenças dos 
intestinos (2) 

Tiu Raiz Euphorbiaceae 
Jatropha 

elliptica (Pohl) 

Oken - Braz 279 

Constipação (2) Constipação (2) 

Veludo branco Casca, raiz Rubiaceae 

Guettarda 

viburnoides 

Cham. & Schltdl. 
- Braz 034 

Quando come 
comida que faz 
mal (1), boca 
amarga (1), dor 
no fígado (1), 
fígado (2), 
úlcera (2), 
gastrite (1) 

Dispepsia (1), 
doenças do fígado 
(4), úlcera 
gástrica (2), 
gastrite (1) 

4 - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em 
outra parte (XVIII) 

Alfavaca Folha Lamiaceae 
Ocimum 

campechianum 

Mill - Braz 017 

Antiinflamatóri
o (1) 

Sintomas e sinais 
gerais (1) 

Algodão Folha Malvaceae 
Gossypium 

barbadense L. - 
Braz 071 

Inflamação (1) 
Sintomas e sinais 
gerais (1) 

Amoreira 
Casca 
(exsudato) 

Moraceae 
Morus nigra L. - 
Braz 223 

Anestesia (1)   

Anador Folha Amaranthaceae 
Alternanthera sp. 

- Braz 372 

Dor no corpo 
(1) 

Sintomas e sinais 
gerais (1) 

Arnica Planta inteira Asteraceae 
Solidago 

chilensis Meyen 
- Braz 240 

Fraqueza (1) 
Sintomas e sinais 
gerais (1) 

Boldo, sete dor Folha Lamiaceae 

Plectranthus 

barbatus 

Andrews - Braz 
301 

Inflamação (1), 
ressaca (1) 

Sintomas e sinais 
gerais (1) 
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Tabela 1. Dados etnofarmacológicos obtidos nos 6 assentamentos rurais do município de Água Boa –

MT (continuação) 

Calêndula Flor Asteraceae 
Zinnia elegans 

Jacq. - Braz 139 

Antiinflamatóri
o (1) 

Sintomas e sinais 
gerais (1) 

Calunga Raiz Simaroubaceae 
Simaba sp. - 

Braz 388 

Dor de cabeça 
(1) 

Sintomas e sinais 
gerais (1) 

Cansansão, 
urtigão 

Raiz Euphorbiaceae 
Cnidoscolus 

urens (L.) Arthur 
- Braz 261 

Antiinflamatóri
o (1) 

Sintomas e sinais 
gerais (1) 

Catuaba Entrecasca Ochnaceae 
Ouratea sp. - 

Braz 344 
Tônico (1) 

Sintomas e sinais 
gerais (1) 

Colônia Folha Zingiberaceae 

Alpinia zerumbet 

(Pers.) B.L. Burtt 
& R.M. Sm. - 
Braz 127 

Pra quem ronca 
(1) 

  

Erva de santa 
maria 

Planta inteira Amaranthaceae 

Chenopodium 

ambrosioides L. 
- Braz 29, Braz 
56 

Anti-
inflamatório (1) 

Sintomas e sinais 
gerais (1) 

Fedegoso Semente Fabaceae 
Senna 

occidentalis (L.) 
Link - Braz 131 

Febre (1) 
Sintomas e sinais 
gerais (1) 

Jatobá 
Casca 
(exsudato) 

Fabaceae 
Hymenaea 

courbaril L. - 
Braz 364 

Antiinflamatóri
o (1), 
fortificante (1), 
fraqueza (1) 

Sintomas e sinais 
gerais (3) 

Lixeirinha Folha Dilleniaceae 
Davilla sp. - 

Braz 227 
Inchaço (1)   

Manjerona Folha Lamiaceae 
Ocimum 

basilicum L. - 

Braz 244 

Cólica (1)   

Mentrasto 
Folha, planta 
inteira 

Asteraceae 
Ageratum 

conyzoides L. - 
Braz 028 

Cólicas (1), 
fraqueza (1), 
gazes (1) 

  

Terramicina Folha Amaranthaceae 

Alternanthera 

ramosissima 

(Mart.) Chodat - 
Braz 321 

Cólica (1)   

Tiborninha 
Folha 
(exsudato), 
raiz 

Apocynaceae 
Asclepias 

candida Vell. - 
Braz 363 

Antiinflamatóri
o (2) 

Sintomas e sinais 
gerais (2) 

Unha de boi Folha Fabaceae 
Bauhinia sp. - 

Braz 320 
Inflamação (1) 

Sintomas e sinais 
gerais (1) 
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Veludo branco Raiz Rubiaceae 

Guettarda 

viburnoides 

Cham. & Schltdl. 
- Braz 034 

Dor de cabeça 
(1) 

Sintomas e sinais 
gerais (1) 

Vinhático Casca Fabaceae 
Platymenia 

reticulata Benth. 
- Braz 317 

Dor no corpo 
(1) 

Sintomas e sinais 
gerais (1) 

5- Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários (III) 

Algodãozinho, 
algodãozinho 
do mato 

Raiz Bixaceae 

Cochlospermum 

regium (Mart. Ex 
Schrank) Pilg - 
Braz 329 

Depurativo do 
sangue(6) 

Doenças do 
sangue (6) 

Angá Entrecasca Fabaceae 
Inga cylindrica 

(Vell.) Mart. - 

Braz 348 

Depurativo (1) 
Doenças do 
sangue (1) 

Cansansão, 
urtigão 

Raiz Euphorbiaceae 
Cnidoscolus 

urens (L.) Arthur 
- Braz 261 

Depurativo do 
sangue (6) 

Doenças do 
sangue (1) 

Chapéu de 
couro 

Folha Alismataceae 

Echinodorus 

grandiflorus 

(Cham. & 
Schltdl.) Micheli 
- Braz 129 

Depurativo do 
sangue (1) 

Doenças do 
sangue (1) 

Congonha de 
bugre 

Folha Rubiaceae 
Palicourea 

rigida Kutnh - 
Braz 130 

Depurativo (1) 
Doenças do 
sangue (1) 

Jatobá Entrecasca Fabaceae 
Hymenaea 

courbaril L. - 
Braz 364 

Anemia (1) Anemias (1) 

Jurubeba Folha Solanaceae 
Solanum sp. - 

Braz 053 

Depurativo do 
sangue (1) 

Doenças do 
sangue (1) 

Manjerona Planta inteira Lamiaceae 
Ocimum 

basilicum L. - 
Braz 244 

Imunidade (1) 

Alguns 
transtornos que 
comprometem o 
mecanismo 
imunitário (1) 

Marmelada Fruta Rubiaceae 

Cordiera 

macrophylla 

(K.Schum.) 
Kuntze - Braz 
339 

Anemia 
profunda (1) 

Anemias (1) 

Picão, picão 
preto 

Planta inteira Asteraceae 
Bidens gardneri 

Baker - Braz 151 
Anemia (1) Anemias (1) 
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MT (continuação) 

Quina, quina do 
cerrado 

Casca, 
entrecasca 

Loganiaceae 
Strychnos sp. - 

Braz 220 

Anemia, 
depurativo do 
sangue (2) 

Anemias (1), 
doenças do 
sangue (2) 

Sassafrás Casca Sapindaceae 
Matayba sp. - 

Braz 331 

Depurativo do 
sangue (1) 

Doenças do 
sangue (1) 

Tarumã Casca Lamiaceae 

Vitex 

panshiniana 

Moldenke - Braz 
334 

Impureza do 
sangue (1) 

Doenças do 
sangue (1) 

Tiborna 
Entrecasca 
(leite) 

Apocynaceae 
Himatanthus sp. 

- Braz 336 
Depurativo (1) 

Doenças do 
sangue (1) 

Veludo branco Raiz Rubiaceae 

Guettarda 

viburnoides 

Cham. & Schltdl. 
- Braz 034 

Depurativo (1) 
Doenças do 
sangue (1) 

6 - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (XII) 

Amora Raiz Moraceae 
Morus nigra L. - 
Braz 223 

Coluna (1) Dorsopatias (1) 

Angá Entrecasca Fabaceae 
Inga cylindrica 

(Vell.) Mart. - 
Braz 348 

Antireumática 
(1) 

Artropatias (1) 

Calêndula Flor Asteraceae 
Zinnia elegans 

Jacq. - Braz 139 

Antireumática 
(1) 

Artropatias (1) 

Carne de vaca Folha Proteaceae 
Roupala 

montana Aubl. - 
Braz 314 

Reumatismo (1) Artropatias (1) 

Chapéu de 
couro 

Folha Alismataceae 

Echinodorus 

grandiflorus 

(Cham. & 
Schltdl.) Micheli 
- Braz 129 

Reumatismo (1) Artropatias (1) 

Congonha de 
bugre 

Folha Rubiaceae 
Palicourea 

rigida Kutnh - 
Braz 130 

Eliminar o 
ácido úrico (1) 

Gota (1) 

Fedegoso Semente Fabaceae 
Senna 

occidentalis (L.) 
Link - Braz 131 

Reumatismo (1) Artropatias (1) 

Japecanga Raiz Smilacaceae 
Smilax sp. - Braz 
271 

Antireumática 
(1) 

Artropatias (1) 

Jatobá Resina Fabaceae 
Hymenaea 

courbaril L. - 
Braz 364 

Dor na coluna 
(1) 

Dorsopatias (1) 

Sabugueiro Flor Adoxaceae 
Sambucus nigra 

L. - Braz 023 

Dor reumática 
(1) 

Artropatias (1) 
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Sassafrás Casca Sapindaceae 
Matayba sp. - 

Braz 331 

Reumatismo 
(1), reumatismo 
do osso (1) , 
reumatismo do 
sangue (1) 

Artropatias (3) 

Tarumã Casca Lamiaceae 

Vitex 

panshiniana 

Moldenke - Braz 
334 

Reumatismo (1) Artropatias (1) 

Tiu Raiz Euphorbiaceae 
Jatropha 

elliptica (Pohl) 

Oken - Braz 279 

Dor nas juntas 
(1), reumatismo 
(2) 

Artropatias (2) 

Vinhático Casca, raiz Fabaceae 
Platymenia 

reticulata Benth. 
- Braz 317 

Reumatismo (2) Artropatias (2) 

7 - Doenças do aparelho respiratório (X) 

Alfavaca Folha Lamiaceae 
Ocimum 

campechianum 

Mill - Braz 017 

Gripe (2), 
pneumonia 

Influenza (2), 
pneumonia (1) 

Carrapicho, 
carrapicho de 
ovelha 

Planta inteira Asteraceae 

Acanthospermum 

australe (Loefl.) 
Kuntze - Braz 
249, Braz 161 

Pneumonia Pneumonia (1) 

Cravo de 
defunto 

Planta inteira Asteraceae 
Tagetes erecta L. 
- Braz 096 

Sinusite Sinusite (1) 

Embaúba Folha Urticaceae 

Cecropia 

pachystachya 

Trécul - Braz 
143 

Fortalece 
pulmão 

Doenças das vias 
aéreas superiores 
(1) 

Fedegoso 
Raiz, 
semente 

Fabaceae 
Senna 

occidentalis (L.) 
Link - Braz 131 

Gripe (3) Influenza (3) 

Gergelim Semente Pedaliaceae 
Sesamum 

indicum L. - 
Braz 246 

Asma (1) Asma (1) 

Jatobá 
Entrecasca, 
fruta 

Fabaceae 
Hymenaea 

courbaril L. - 
Braz 364 

Pulmão (1), 
gripe (1), tosse 
(1) 

Doenças das vias 
aéreas superiores 
(2), influenza (1) 

Lixeira Entrecasca Dilleniaceae 
Curatella 

americana L. - 
Braz 337 

Bronquite, 
pneumonia (3) 

Doenças crônicas 
das vias aéreas 
inferiores (1), 
pneumonia (3) 
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MT (continuação) 

Marmelada Casca Rubiaceae 

Cordiera 

macrophylla 

(K.Schum.) 
Kuntze - Braz 
339 

Bronquite (1), 
pneumonia (1) 

Doenças crônicas 
das vias aéreas 
inferiores (1), 
pneumonia (1) 

Quina, quina do 
cerrado 

Casca Loganiaceae 
Strychnos sp. - 

Braz 219 
Bronquite (1) 

Doenças crônicas 
das vias aéreas 
inferiores (1) 

Romã 
Casca da 
fruta, folha 

Lythraceae 
Punica granatum 

L. - Braz 259 

Garganta (1), 
infecção 
garganta (1) 

Faringite (2) 

Terramicina Folha Amaranthaceae 

Alternanthera 

ramosissima 

(Mart.) Chodat - 
Braz 321 

Garganta (1) Faringite (1) 

Tiborninha Folha Apocynaceae 
Asclepias 

candida Vell. - 
Braz 363 

Expectorante 
(1) 

Doenças crônicas 
das vias aéreas 
inferiores (1) 

Tiu Raiz Euphorbiaceae 
Jatropha 

elliptica (Pohl) 
Oken - Braz 279 

Dor no peito 
(1), infecção 
garganta (1) 

Doenças crônicas 
das vias aéreas 
inferiores (1), 
faringite (1) 

8 - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (IV) 

Calunga Raiz Simaroubaceae 
Simaba sp. - 

Braz 388 
Diabetes (1) Diabetes mellitus 

Chapéu de 
couro 

Folha Alismataceae 

Echinodorus 

grandiflorus 

(Cham. & 
Schltdl.) Micheli 
- Braz 129 

Emagrecer (1) 

Obesidade e 
outras formas de 
hiperalimentação 
(1) 

Congonha de 
bugre 

Folha Rubiaceae 
Palicourea 

rigida Kutnh - 
Braz 130 

Emagrecer (1) 

Obesidade e 
outras formas de 
hiperalimentação 
(1) 

Didal, didali, 
dalo, didalo, 
dedale 

Entrecasca Lythraceae 
Lafoensia pacari 

A. St.-Hil. - Braz 
288 

Emagrecer (1) 

Obesidade e 
outras formas de 
hiperalimentação 
(1) 

Espinheira 
santa 

Folha Moraceae 

Sorocea 

bonplandii 

(Baill.) 
W.C.Burger, 
Lanj. & Wess. 
Boer - Braz 362 

Emagrecer (1) 

Obesidade e 
outras formas de 
hiperalimentação 
(1) 
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Jurubeba 
Raiz, folha, 
fruta 

Solanaceae 
Solanum sp. - 

Braz 053 

Abre apetite, 
diabetes, 
colesterol 

Doenças 
endócrinas, 
nutricionais e 
metabólicas (1), 
diabetes mellitus 
(1), 
Hipercolesterolem
ia pura (1) 

Mamão macho Flor Caricaraceae 
Carica papaya 

L. - Braz 025 
Colesterol (2) 

Hipercolesterolem
ia pura (1) 

Pata de vaca Folha, raiz Fabaceae 
Bauhinia sp. - 

Braz 328 
Colesterol (1) 

Hipercolesterolem
ia pura (1) 

Quina, quina do 
cerrado 

Casca, 
entrecasca 

Loganiaceae 
Strychnos sp. - 

Braz 217 

Abrir apetite 
(2), diabetes, 
para engordar 

Doenças 
endócrinas, 
nutricionais e 
metabólicas (3), 
Diabetes mellitus 
(1) 

Rosquinha Raiz Malvaceae 

Helicteres 

sacarolha A. St.-
Hil., A. Juss. & 
Cambess. - Braz 
001 

Apetite (1) 

Doenças 
endócrinas, 
nutricionais e 
metabólicas (1) 

Tiú Raiz Euphorbiaceae 
Jatropha 

elliptica (Pohl) 
Oken - Braz 279 

Diabetes (1) 
Diabetes mellitus 
(1) 

Unha de boi Folha Fabaceae 
Bauhinia sp. - 

Braz 320 
Diabetes (1) 

Diabetes mellitus 
(1) 

Urucum Planta inteira Bixaceae 
Bixa orellana L. 
- Braz 250 

Diabetes (1) 
Diabetes mellitus 
(1) 

Veludo branco Raiz Rubiaceae 

Guettarda 

viburnoides 

Cham. & Schltdl. 
- Braz 034 

Diabetes (1), 
engordar 

Diabetes 
mellitus(1), 
Doenças 
endócrinas, 
nutricionais e 
metabólicas (1)  

9 - Doenças do aparelho circulatório (IX) 

Amora Semente Moraceae 
Morus nigra L. - 
Braz 223 

Hemorróida (1) Hemorróidas (1) 

Boa noite 
branco 

Folha Apocynaceae 
Catharanthus 

roseus (L.) G. 
Don - Braz 251 

Circulação (1) 
Doenças do 
aparelho 
circulatório (1) 

  



39 
 

Tabela 1. Dados etnofarmacológicos obtidos nos 6 assentamentos rurais do município de Água Boa –
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Colônia Folha Zingiberaceae 

Alpinia zerumbet 

(Pers.) B.L. Burtt 
& R.M. Sm. - 
Braz 127 

Coração (1) 
Doenças do 
coração (1) 

Congonha de 
bugre 

Folha Rubiaceae 
Palicourea 

rigida Kutnh - 
Braz 130 

Coração (1), 
pressão (1) 

Doenças do 
coração (1), 
hipertensão 
essencial (1) 

Embaúba 
Fruta, raiz 
(exsudato) 

Urticaceae 

Cecropia 

pachystachya 

Trécul - Braz 
143 

Hemorragia (1) 
Doenças do 
aparelho 
circulatório (1) 

Gervão Folha Verbenaceae 

Stachytarpheta 

cayennensis 

(Rich.) Vahl - 
Braz 22 

Hemorragia (1) 
Doenças do 
aparelho 
circulatório 

Jaborandi do 
Pará 

Folha Piperaceae 
Piper 

tuberculatum 

Jacq. - Braz 338 

Coração, 
palpitação 

Doenças do 
coração (1), 
taquicardia 
paroxística (1) 

Lixeira Entrecasca Dilleniaceae 
Curatella 

americana L. - 
Braz 337 

Afinar o sangue 
(1), coração (1) 

Doenças do 
aparelho 
circulatório (1), 
doenças do 
coração (1) 

Marmelada Casca Rubiaceae 

Cordiera 

macrophylla 

(K.Schum.) 
Kuntze - Braz 
339 

Pressão alta (1) 
Hipertensão 
essencial (1) 

Pimenta de 
macaco 

Fruta Annonaceae 

Xylopia 

aromatica 

(Lam.) Mart. - 
Braz 121 

Hemorroida (1) Hemorroidas (1) 

São josé Raiz Zingiberaceae 

Hedychium 

coronarium 

J.Koenig - Braz 
247 

Hipertensão (1) 
 Hipertensão 
essencial (1) 

Tarumã Casca Lamiaceae 

Vitex 

panshiniana 

Moldenke - Braz 
334 

Pressão alta (1) 
 Hipertensão 
essencial (1) 
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Tropero 
Entrecasca, 
folha, raiz 

Bignoniaceae 

Cybistax 

antisyphilitca 

(Mart.) Mart. - 
Braz 144 

Coração (3), 
pressão alta 

Doenças do 
coração (1),  
hipertensão 
essencial (1) 

Urucum Semente Bixaceae 
Bixa orellana L. 
- Braz 250 

Coração (1) 
Doenças do 
coração (1) 

10 - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas (XIX) 

Algodão Folha, flor Malvaceae 
Gossypium 

barbadense L. - 
Braz 071 

Cicatrizante (4) Ferimentos (4) 

Articunzinho Raiz Ebenaceae 
Diospyros 

hispida A.DC. - 
Braz 342 

Cortar o veneno 
da cobra (1) 

Efeito tóxico de 
contato com 
animais 
venenosos (1) 

Carrapicho, 
carrapicho de 
ovelha 

Planta inteira Asteraceae 

Acanthospermum 

australe (Loefl.) 
Kuntze - Braz 
249, Braz 161 

Machucado no 
pé (1), 
destroncado (1) 

Ferimentos (1), 
traumatismos (1) 

Didal, didali, 
dalo, didalo, 
dedale 

Entrecasca, 
folha 

Lythraceae 
Lafoensia pacari 

A. St.-Hil. - Braz 
288 

Cortado (1), 
machucado (3), 
cicatrizante (3), 
osso quebrado 
(1) 

Ferimentos (7), 
traumatismos (1) 

Erva de Santa 
Maria, mentruz 

Planta 
inteira, folha 

Amaranthaceae 

Chenopodium 

ambrosioides L. 
- Braz 29, Braz 
56 

Contusão (1), 
machucado (4), 
quebrado, 
quebradura 

Ferimentos (4), 
traumatismos (3) 

Jatobá 
Casca 
(exsudato), 
resina 

Fabaceae 
Hymenaea 

courbaril L. - 
Braz 364 

Cola os ossos 
(1), ralados (1), 
cortes (1) 

Traumatismos (1), 
ferimentos (2) 

Lixeirinha Folha Dilleniaceae 
Davilla sp. - 

Braz 227 

Quebra a perna 
(1) 

Traumatismos (1) 

Terramicina Folha Amaranthaceae 

Alternanthera 

ramosissima 

(Mart.) Chodat - 
Braz 321 

Machucado (1) Ferimentos (1) 

Tiu Raiz Euphorbiaceae 
Jatropha 

elliptica (Pohl) 
Oken - Braz 279 

Ofendido de 
cobra (1), 
rendido de 
cobra (1) 

Efeito tóxico de 
contato com 
animais 
venenosos (2) 

Vassourinha de 
Santo Antonio 

Folha, raiz Plantaginaceae 
Scoparia dulcis 

L. - Braz 175 
Machucado (2) Ferimentos (2) 
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Vinhático Entrecasca Fabaceae 
Platymenia 

reticulata Benth. 
- Braz 317 

Machucado (1) Ferimentos (1) 

11 - Doenças da pele e do tecido subcutâneo (XII) 

Algodãozinho, 
algodãozinho 
do mato 

Raiz Bixaceae 

Cochlospermum 

regium (Mart. Ex 
Schrank) Pilg - 
Braz 329 

Ferida (1) 
Infecções da pele 
(1) 

Cansansão, 
urtigão 

Raiz Euphorbiaceae 
Cnidoscolus 

urens (L.) Arthur 
- Braz 261 

Irritação na pele 
(1) 

Infecções da pele 
(1) 

Didal, didali, 
dalo, didalo, 
dedale 

Casca, folha Lythraceae 
Lafoensia pacari 

A. St.-Hil. - Braz 
288 

Ferida (6), 
queimado do 
sol (1), coceira 
(1) 

Infecções da pele 
(6), queimadura 
solar (1), prurido 
(1) 

Espinheira 
santa 

Folha Moraceae 

Sorocea 

bonplandii 

(Baill.) 
W.C.Burger, 
Lanj. & Wess. 
Boer - Braz 362 

Impureza da 
pele (1) 

Infecções da pele 
(1) 

Jaborandi do 
Pará 

Folha Piperaceae 
Piper 

tuberculatum 

Jacq. - Braz 338 

Nascer cabelo 
(1) 

Alopécia aerata 
(1) 

Pinhão roxo, 
pinhãozinho 
roxo 

Leite Euphorbiaceae 
Jatropha 

gossypiifolia L. - 
Braz 102 

Ferida (1) 
Infecções da pele 
(1) 

Sassafrás Casca Sapindaceae 
Matayba sp. - 

Braz 331 
Para suar (1) Anidrose (1) 

12 - Neoplasias [tumores] (II) 

Boa noite 
branco 

Folha Apocynaceae 
Catharanthus 

roseus (L.) G. 
Don - Braz 251 

Câncer de pele 
(1) 

Melanoma e 
outras neoplasias 
malignas da pele 
(1) 

Gervão Folha Verbenaceae 

Stachytarpheta 

cayennensis 

(Rich.) Vahl - 
Braz 22 

Câncer de 
próstata (1) 

Neoplasias 
malignas dos 
órgãos genitais 
masculinos (1) 

Jatobá Entrecasca Fabaceae 
Hymenaea 

courbaril L. - 
Braz 364 

Cancer (1) 
Neoplasias 
malignas (1) 

Sofre do rim 
quem quer 

Raiz, folha Annonaceae 

Duguetia 

furfuracea (A. 
St.-Hil.) Saff. - 
Braz 150 

Cancer (2) 
Neoplasias 
malignas (2) 
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Terramicina Folha Amaranthaceae 

Alternanthera 

ramosissima 

(Mart.) Chodat - 
Braz 321 

Câncer (1) 
Neoplasias 
malignas (1) 

13 - Transtornos mentais e comportamentais (V) 

Catuaba Entrecasca Ochnaceae 
Ouratea sp. - 

Braz 344 

Nervos (1), 
fraqueza 
cérebro (1) 

Transtornos 
relacionados com 
o “stress” e 
transtornos 
somatoformes (2) 

Jaborandi do 
Pará 

Folha Piperaceae 
Piper 

tuberculatum 

Jacq. - Braz 338 

Nervo (1) 

Transtornos 
relacionados com 
o “stress” e 
transtornos 
somatoformes (1) 

Manjerona Planta inteira Lamiaceae 
Ocimum 

basilicum L. - 
Braz 244 

Calmante (1) 

Transtornos 
relacionados com 
o “stress” e 
transtornos 
somatoformes (1) 

Pimenta de 
macaco 

Semente Annonaceae 

Xylopia 

aromatica 

(Lam.) Mart. - 
Braz 121 

Remédio para 
sexo (1) 

Disfunção sexual 
(1) 

Roseta Raiz Malvaceae 

Byttneria 

melastomaefolia 

A.St.-Hil - Braz 
84 

Fraqueza sexual 
(1), estimulante 
sexual feminino 
(1) 

Disfunção sexual 
(1) 

14 - Gravidez, parto e puerpério (XV) 

Algodão Folha Malvaceae 
Gossypium 

barbadense L. - 
Braz 071 

Antibiótico para 
grávida (1) 

Complicações 
relacionadas 
predominantemen
te com o 
puerpério (1) 

Chapéu de 
couro 

Folha Alismataceae 

Echinodorus 

grandiflorus 

(Cham. & 
Schltdl.) Micheli 
- Braz 129 

Enjoo gestante 
(1) 

Vômitos 
excessivos na 
gravidez (1) 

Romã 
Semente e 
casca 

Lythraceae 
Punica granatum 

L. - Braz 259 

Infecção de 
mulher que 
acabou de ter 
bebê (1) 

Complicações 
relacionadas 
predominantemen
te com o 
puerpério (1) 
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Fedegoso Semente Fabaceae 
Senna 

occidentalis (L.) 
Link - Braz 131 

Abortivo (1) 
Outros tipos de 
aborto (1) 

Pinhão roxo, 
pinhãozinho 
roxo 

Folha Euphorbiaceae 
Jatropha 

gossypiifolia L. - 
Braz 102 

Quando a 
mulher ganha 
bebê, arranca 
tudo que tiver 
no útero (1) 

Complicações 
relacionadas 
predominantemen
te com o 
puerpério (1) 

15 - Doenças do ouvido e da apófise mastoide (VIII) 

Arruda Folhas Rutaceae 
Ruta graveolens 

L. - Braz 064 

Dor de ouvido 
(1) 

Otite externa (1) 

Vassourinha de 
Santo Antonio 

Raiz Plantaginaceae 
Scoparia dulcis 

L. - Braz 175 
Labirintite (1) Labirintite (1) 

 

*A nomenclatura utilizada como indicação terapêutica popular seguiu a forma como o entrevistado referiu-se ao 

entrevistador. 

 

 Do total de fórmulas citadas, a distribuição entre as categorias de doenças está 

apresentada na figura 3, sendo principais as doenças do aparelho digestivo (80 fórmulas), 

doenças do aparelho geniturinário (63 fórmulas), doenças infecciosas e parasitárias (60), lesões, 

envenenamento e algumas outras consequências de causas externas (32) e sintomas e sinais 

(28). 

 No caso das doenças do aparelho digestivo, as principais indicações referem-se às 

doenças dos intestinos (24 fórmulas), gastrite (15) e doenças do fígado (14). No caso do grupo 

doenças dos intestinos (30% das doenças desta categoria), as indicações terapêuticas populares 

se concentram majoritariamente em “disenteria”, “diarreia” e “dor de barriga”. No caso das 

doenças do aparelho geniturinário, as principais alegações são doenças renais túbulo-

intersticiais (28), transtornos da menopausa (13) e doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos 

femininos (7). Na nomenclatura popular, as doenças renais túbulo-intersticiais foram 

referenciadas como “diurética”, “infecção nos rins”, “secreção da urina”, “rins” e “infecção da 

urina”. 

 Dentre as espécies que fazem parte das fórmulas, as principais são: “didalo” (Lafoensia 

pacari A. St.-Hil.), “erva de Santa Maria ou mentruz” (Chenopodium ambrosioides L.) e 

“jatobá” (Hymenaea courbaril L.), citadas em, respectivamente, 36, 23 e 18 fórmulas. 
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Figura 3. Número de fórmulas citadas para as diferentes categorias de doenças da CID-10 

 

 Ao analisarmos as principais categorias de doenças segundo o número de plantas 

empregadas em suas fórmulas, as doenças do aparelho geniturinário tem a maior relevância, 

com a inclusão de 32 espécies (43,2% das planta identificadas). Em seguida, as doenças 

infecciosas e parasitárias (39,2%) e as doenças do aparelho digestivo (33,8%). 

 No cálculo do fator de consenso do informante (Tabela 2), as categorias que 

apresentaram maiores valores para o parâmetro foram as doenças do aparelho digestivo 

(FCI=0,70), subsequentemente as lesões, envenenamento e algumas outras consequências de 

causas externas (0,68) e doenças infecciosas e parasitárias (0,53). 

 

Tabela 2. Fator de Consenso do Informante (FCI) calculado para as 15 categorias de 

doenças elencadas 

n CID-10 
(Capítulo - Descrição)  

Espécies  
(Nt) 

Citações  
(Nur) 

FCI 

1 XIV - Doenças do aparelho geniturinário 32 63 0,50 

2 I - Doenças infecciosas e parasitárias 29 61 0,53 

80

63

61

32

28

27

26

21

20

19

14

7

6

5

2

Doenças do aparelho digestivo

Doenças do aparelho geniturinário

Doenças infecciosas e parasitárias

Lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências de
causas externas

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e
de laboratório

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo

Doenças do aparelho respiratório

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas

Doenças do aparelho circulatório

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns
transtornos imunitários

Doenças da pele e do tecido subcutâneo

Transtornos mentais e comportamentais

Neoplasias [tumores]

Gravidez, parto e puerpério

Doenças do ouvido e da apófise mastóide
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3 XI - Doenças do aparelho digestivo 25 80 0,70 

4 
XVIII - Sintomas, sinais e achados 
anormais de exames clínicos e de 
laboratório 

22 28 0,22 

5 
III - Doenças do sangue e dos órgãos 
hematopoéticos e alguns transtornos 
imunitários 

15 27 0,46 

6 
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e 
do tecido conjuntivo 

14 19 0,28 

7 X - Doenças do aparelho respiratório 14 26 0,48 

8 
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas 

14 21 0,35 

9 IX - Doenças do aparelho circulatório 14 20 0,32 

10 
XIX - Lesões, envenenamento e algumas 
outras consequências de causas externas 

11 32 0,68 

11 
XII - Doenças da pele e do tecido 
subcutâneo 

7 14 0,54 

12 II - Neoplasias [tumores]  5 6 0,20 

13 V - Transtornos mentais e comportamentais  5 7 0,33 

14 XV - Gravidez, parto e puerpério 5 5 0,00 

15 
VIII - Doenças do ouvido e da apófise 
mastoide 

2 2 0,00 

 

 5.5.2. Estudo etnofarmacológico como ferramenta para a saúde pública 
 

 As plantas identificadas foram comparadas com a presença das mesmas nas listas 

governamentais que indicam o uso de espécies com finalidade medicinal. Do total de 74, 13 

espécies estão presentes em pelo menos uma lista governamental (Tabela 3). As espécies 

Plantago major L, Plectranthus barbatus Andrews, Punica granatum L. constam em 3 das 4 

listas governamentais. 

 A origem das plantas que compõem as listas governamentais, ocorre equilíbrio entre 

nativas e exóticas, sendo que 7 delas são nativas do território brasileiro (53,8%) e 6 exóticas 

(46,2%). Com relação ao total de espécies identificadas (74), as espécies nativas correspondem 

a 9,4%. 

 

Tabela 3. Espécies identificadas no estudo etnofarmacológico pertencentes as listas 

governamentais de incentivo ao uso de plantas medicinais 
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Espécies – Voucher Nome popular  
planta 

Origem - 
Distribuição 
geográfica 

Listas 

Ageratum conyzoides L. - 
Braz 028 

Mentrasto 
Nativa - Dados não 
disponíveis 

RDC10 

Alpinia zerumbet (Pers.) 
B.L. Burtt & R.M. Sm. - 
Braz 127 

Colônia Exótica FFFB, RENISUS 

Chenopodium 

ambrosioides L. - Braz 29, 
Braz 56 

Erva de Santa 
Maria, Mentruz 

Nativa - Todo o 
território brasileiro 

RENISUS 

Jatropha gossypiifolia L. - 
Braz 102 

Pinhão roxo, 
Pinhãozinho roxo 

Nativa - Todo o 
território brasileiro 

RENISUS 

Lippia alba (Mill.) N.E.Br. 
- Braz 057 

Cidreira de folha 
Nativa - Todo o 
território brasileiro 

FFFB, RDC10 

Morus nigra L. - Braz 223 Amora, amoreira Exótica RENISUS 

Phyllanthus tenellus Roxb. 
- Braz 040 

Quebra pedra 
Nativa - Todo o 
território brasileiro 

RENISUS 

Plantago major L. - Braz 
111 

Tansagem 
Nativa - Todo o 
território brasileiro 

FFFB, RENISUS, 
RDC10 

Plectranthus barbatus 

Andrews - Braz 301 
Sete dor, Boldo Exótica 

FFFB, RENISUS, 
RDC10 

Polygonum 

hydropiperoides Michx. - 
Braz 026 

Erva de bicho 
Nativa - Nordeste, 
Centro-oeste, 
Sudeste e Sul 

RENISUS 

Punica granatum L. - Braz 
259 

Romã Exótica 
FFFB, RENISUS, 
RDC10 

Ruta graveolens L. - Braz 
064 

Arruda Exótica RENISUS 

Sambucus nigra L. - Braz 
023 

Sabugueiro Exótica FFFB, RDC10 

 
 

5.6. DISCUSSÃO 
 Os entrevistados apresentaram um conhecimento significativo sobre o uso de plantas 

medicinais e indicações terapêuticas populares, característico de populações rurais em íntimo 

contato com recursos naturais. Em estudo etnobotânico conduzido também em assentamento 

rural, Cunha e Bortolotto (2011) resgatou o conhecimento de 210 diferentes espécies medicinais 

em um total de 35 entrevistados. Outros estudos de diversidade de espécies medicinais, em 

números absolutos, indicadas por populações que habitam regiões de cerrado variaram entre 87 
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(Borba e Macedo, 2006) e 376 espécies citadas (Bieski et al., 2012).   Com relação as plantas 

de maior relevância, Jesus et al. (2009) também identificou a importância da espécie Lafoensia 

pacari St. Hil, indicada simultaneamente como antiúlcera e anti-inflamatória 

 O predomínio de espécies pertencentes as famílias Fabaceae e Asteraceae, bem como o 

grande número de espécies nativas, parece ser característico do bioma estudado. Em revisão 

bibliográfica, Guarim Neto e Moraes (2003) mostraram que estas famílias apresentaram o maior 

número de espécies medicinais de toda a literatura revisada. Outros resultados semelhantes 

desta prevalência também foram encontrados no cerrado mato-grossense (Souza, 2007), 

cerrado do Estado do Mato Grosso do Sul (Bueno et al., 2005) e pantanal mato-grossense 

(Bieski et al., 2012; Oliveira et al., 2011).  

 Com relação à origem, as espécies nativas são representativas em estudos 

etnofarmacológicos no território brasileiro, no próprio cerrado (Moreira e Guarim-Neto, 2009) 

ou biomas de menor diversidade de espécies como a caatinga (Albuquerque e Oliveira, 2007). 

Por outro lado, Oliveira et al. (2011) destaca que um número expressivo de espécies exóticas 

utilizadas em populações rurais, indica forte influência das correntes migratórias para a região 

estudada, o que pode comprometer a médio e longo prazos, o conhecimento das populações 

locais. 

 A predôminância de fórmulas indicadas para as doenças do aparelho digestivo (Fig. 3) 

indica a necessidade de uso de plantas medicinais em doenças que podem estar relacionadas 

com condições sanitárias locais, originando as indicações para “diarreia”, “disenteria” e “dor 

de barriga”. No caso das doenças do aparelho geniturinário, são relatadas em outros 

levantamentos com principais indicações de plantas medicinais (Cunha, 2011; Rodrigues e 

Carvalho, 2007).  

 A análise do fator de consenso do informante mostra que prioritariamente os valores 

encontram-se abaixo de 0,5 (Tab.2), correspondendo a baixa concordância de informações entre 

os informantes. Segundo Garcia et al. (2010), os baixos valores deste parâmetro refletem a 

diversidade de conhecimento apresentado por migrantes, a qual pode ser atribuída a diferentes 

influências culturais durante os processos migratórios pelo território brasileiro. A alta 

concordância na categoria lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas 

externas (0,68) também foi encontrada por Bieski et al. (2012) com FCI=0,78.  

 Apesar da grande incidência de espécies nativas, apenas uma pequena parcela está 

incorporado nas listas governamentais de incentivo ao uso de plantas medicinais. Percebe-se 

ainda do total de 8 espécies exóticas identificadas no estudo, 6 delas (75%) estão incorporadas 

nas listas governamentais. Esse resultado pode mostrar um tendência de incentivo dos órgão 
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reguladores ao uso de plantas exóticas na saúde, que por sua vez estão pautados em muitos 

estudos internacionais que avaliam a eficácia e segurança de plantas medicinais. Além disso, 

isso pode representar um possível distanciamento das práticas populares. 
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6. CAPÍTULO 2: INFLUÊNCIAS SÓCIO-CULTURAIS E AMBIENTAIS NA 

SELEÇÃO E USO DE PLANTAS MEDICINAIS NOS ASSENTAMENTOS RURAIS 

DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT, BRASIL. 

 

 6.1. RESUMO 
O uso popular de plantas medicinais é influenciado por diferentes fatores (sócias, culturais e 

ambientais) além das propriedades farmacológicas das espécies. Características humanas e da 

localidade onde ocorre se relacionam a esta prática terapêutica. Os objetivos deste capítulo 

foram identificar e analisar características de infraestrutura da localidade, bem como fatores 

socioculturais e ambientais que contribuem na seleção e no uso de plantas medicinais por 
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moradores de assentamentos rurais.  O trabalho de campo realizado durante 4 meses foi 

composto pela aplicação de questionários semiestruturados e técnicas etnográficas. Foram 

entrevistados 32 moradores em 6 assentamentos rurais. São migrantes, principalmente do 

Estado de Goiás (46,9%), que aprenderam sobre plantas medicinais no Estado do Mato Grosso 

(65,6%), com parentes (68,8%) e durante a infância (65,5%). Na análise do sistema de saúde 

local, não existem indicações médicas para o uso de plantas medicinais para 65,6% dos 

entrevistados, mesmo com a baixa disponibilidade dos medicamentos sintéticos oferecidos: 

62,5% não encontram os medicamentos que necessitam na Unidade Básica de Saúde e 2 dos 

assentamentos não possuem dispensação ou venda de medicamentos. Pequena parcela (18,8%) 

desenvolve atividades econômicas relacionadas as plantas medicinais e os que realizam, 

majoritariamente (81,3%), optam pela manipulação popular de plantas medicinais, conhecidas 

como “garrafadas”. 

 

Palavras-chaves: Plantas Medicinais, Cultura, Meio ambiente, Migração, Saúde Pública,  

 

6.2. ABSTRACT 
The popular use of herbal medicine is influenced by many different factors besides the species’ 

pharmacological properties. The characteristics of the people and the place where it is practiced 

relate to the therapeutic practice. The purpose of this chapter is to identify and analyze the 

location infrastructure and its characteristics, and also the sociocultural and environmental 

factors that affect the selection and the use of medicinal plants by inhabitants of rural 

settlements. The fieldwork was conducted over 4 months comprising the work of a survey with 

semi-structured questionnaire and ethnographic research. We interviewed 32 local residents in 

6 rural settlements. They are migrants, most of them came from the state of Goiás (46.9%); who 

have learnt about herbal medicine in the state of  Mato Grosso (65.6%); who have learnt about 

herbal medicine through relatives (68.8%); or during childhood (65.5%). Based on the analysis 

of the local health system, there are no medical indications for the use of herbal medicine for 

65.6% of respondents, even with poor availability of synthetic drugs, 62.5% cannot find the 

medicine they need at a Basic Health Unit, and also two of the settlements researched do not 

distribute or sell drugs. A small part (18.8%) developed economic activities related to herbal 

medicine, and most of those who perform it (81.3%) have chosen the popular way of 

compounding herbal medicine, known as “garrafada” (“snake oil”). 
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Key-Words: Medicinal Plants, Culture, envionrement, migration, Public Health 

 

6.3. INTRODUÇÃO 
O uso e a seleção de plantas medicinais em populações rurais envolvem diferentes 

fatores, incluindo as características farmacológicas das plantas, a cultura dos indivíduos que as 

utilizam e as interações entre o homem e o ambiente que o cerca.  

 Essa interação homem-ambiente no contexto dos assentamentos rurais é mediada pelas 

características migratórias dos indivíduos que ocupam a terra, sendo fundamental na ampliação 

do repertório de plantas que fazem parte da terapêutica local. Neste contexto, podem ser 

considerados dois processos: (1) adaptação à nova flora e (2) uso contínuo e aquisição da flora 

original do local de origem do migrante (Medeiros et al., 2012). Esse processo pode ser 

atribuído ao fato de que migrantes frequentemente não possuem conhecimento sobre seus novos 

ambientes, exigindo novas habilidades para seu sustento (Lacuna-Richman, 2006). 

 Por outro lado, uma análise exclusiva de interações ambientais, sem uma correlação 

com características socioculturais locais pode trazer uma visão pouco contextualizada do uso 

de recursos naturais (seja com fins medicinais ou não). A possibilidade de melhor compreender 

as relações entre os seres humanos, a natureza e a sua cultura, tem extrema importância porque 

permite a caracterização de sistemas sociais por meio de suas percepções particulares sobre o 

ambiente (Toledo et al., 2009), possibilitando uma visão mais abrangente sobre os processos 

que compõem o uso de plantas medicinais. Pesquisas sobre conhecimento tradicional podem 

contribuir na compreensão das relações sociais, incluindo conhecimento sobre plantas 

medicinais (Reyes-Garcia, 2010).  

Tendo em vista estes processos dinâmicos, este capítulo visou identificar e analisar os 

principais fatores socioculturais e ambientais que influenciam na seleção e uso de plantas 

medicinais pelos habitantes de assentamentos rurais do município de Água Boa, Mato Grosso, 

Brasil. 

 

6.4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 6.4.1. Área de Estudo 
O município de Água Boa (14° 3′ 0″ S, 52° 9′ 32″ O) (figura 1), localizado no Estado 

do Mato Grosso está situado a 730 km da capital de Cuiabá. Situa-se em uma formação 

conhecida como Serra do Roncador a 430 metros de altitude, com 7.484 km² de superfície. O 
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bioma característico do município é o Cerrado, abrigando em seus limites áreas férteis, clima 

tropical com temperatura média de 26° a 32°C e índice pluviométrico de 1.500 a 1.800 mm 

anuais (Felfili et al. 2002). Tem colonização recente e em meados de 1970 um grande fluxo 

migratório atingiu a região, ocupando e preenchendo grandes vazios demográficos, dando 

importância econômica e geográfica ao lugar. 

Em sua zona urbana, o município conta com 13 estabelecimentos pertencentes ao 

Sistema Único de Saúde, sendo 1 hospital municipal. A distribuição entre homens e mulheres 

é bem similar sendo que os primeiros representam 52,4% da população. A população residente 

no município é majoritariamente de religião católica apostólica romana (60,7%), seguido de 

evangélicos (28,9%). O índice de analfabetismo entre a população residente é de 16,4%. 

Na zona rural o município é formado por 6 projetos de assentamentos rurais (PAs): 

Gleba Martins, Jandira, Jaraguá, Jatobazinho, Santa Maria e Serrinha, em um total de 626 

famílias e 1.661 pessoas. São atendidos pelo Programa de Apoio à Saúde Comunitária de 

Assentados Rurais (PASCAR) com a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde Rural 

(ACSR), visando o aumento do acesso dessa população às ações e serviços de Atenção Primária 

à Saúde. A cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) dos municípios pertencentes ao 

Escritório Regional de Saúde de Água Boa é de 75,16%. 

 

 6.4.2. Coleta de Dados  
Foram realizadas 3 viagens de campo pelo autor (Braz, T) no período de novembro de 

2011 a outubro de 2012, em um total de 4 meses de pesquisa. A primeira incursão (novembro 

de 2011) foi dedicada a identificação da área de estudo, a segunda incursão (março a maio de 

2012) à realização de entrevistas e coletas botânicas e na terceira incursão (outubro de 2012) 

realizou-se novas coletas botânicas. Todas as autorizações necessárias para a realização do 

trabalho foram obtidas, incluindo a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal de 

São Paulo (CEP nº1709/11), o Comprovante de registro para coleta de material botânico 

(SISBIO nº 31893-2) e o termo de anuência prévia para a realização do projeto, assinado pelo 

presidentes das associações comunitárias dos assentamentos estudados.  

 O critério de seleção dos projetos de assentamento para participação no estudo foi seu 

atendimento pela equipe do PASCAR, que possibilitou o acesso aos locais de estudo nos 

primeiros contatos com a comunidade local. A seleção dos entrevistados ocorreu mediante 

indicação dos Agentes Comunitários de Saúde Rural atuantes nos assentamentos estudados, os 
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quais possuem grande proximidade com as questões de saúde dos habitantes, incluindo o 

conhecimento sobre o uso de plantas medicinais de cada um dos comunitários.  

 O estudo teve abordagem quali-quantitativa, utilizando como instrumento de coleta de 

dados um questionário semiestruturado (Bernard, 1988), aplicado em entrevistas individuais, 

realizadas nas residências dos entrevistados. As entrevistas foram gravadas com auxílio de 

gravador portátil, a fim de possibilitar a captação de todas as informações, e posteriormente 

transcreve-las em questionários. As questões foram divididas em três categorias: dados 

pessoais, fatores socioculturais e fatores ambientais. Complementarmente, o trabalho de campo 

incluiu a utilização da técnica de diários de campo (Malinowski, 1967) visando contemplar o 

maior número possível de observações feitas, com um nível de detalhamento expressivo.  

 As características de infraestrutura dos assentamentos também foram identificadas, 

incluindo disponibilidade de Unidade Básica de Saúde local, dispensação de medicamentos, 

atendimento e acessibilidade ao serviço de saúde mais próximo, buscando-se pela correlação 

entre estas características e o fatores indicados anteriormente. 

 

 6.4.3. Análise de Dados  
 Na análise da categoria dados pessoais, a variável idade foi agrupada em 4 faixas etárias 

(menos de 50, de 50 a 59, de 60 a 70 e mais de 70 anos) e a profissão em três categorias 

(agricultor, do lar e outros). As variáveis foram selecionadas pois a idade do entrevistado pode 

influenciar no nos fatores socioculturais analisados, bem como a sua profissão. 

 Os dados socioculturais foram agrupados em subcategorias (aspectos migratórios, 

fontes de aprendizado, sistemas de saúde e geração de renda), de modo a identificar as 

influências que norteiam o uso de plantas medicinais pelos assentados. 

 Por fim, as questões relativas a categoria ambiental foram selecionadas com a proposta 

de discutir a visão dos entrevistados frente a relação existente entre o uso de plantas medicinais 

e a sua disponibilidade no ambiente. 

 Através de estatística descritiva foram calculadas as frequências e as percentagens das 

informações quantificáveis. 

 

6.5. RESULTADOS  
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 6.5.1. Dados pessoais 
 Foram entrevistados 32 indivíduos, sendo 16 moradores do PA Jaraguá, 6 do PA Santa 

Maria, 5 do PA Serrinha, 2 do PA Gleba Martins, 2 do PA Jandira e 1 do PA Jatobazinho (Tab. 

4). O sexo dos entrevistados se distribui quase que igualitariamente entre homens (46,9%) e 

mulheres (53,1%). Mais da metade dos entrevistados tem idade entre 50 e 70 anos, em um total 

de 18 entrevistados nesta faixa etária (56,3%). Os entrevistados de maior e de menor idade 

apresentaram, respectivamente, 44 e 81 anos. Em suas profissões, os entrevistados foram 

divididos em agricultores (62,5%), prática realizada por homens e mulheres, e “do lar” (31,3%), 

prática exclusiva de mulheres. Outras profissões, como por exemplo comerciantes e 

ambientalistas, englobaram uma parcela menor da população estudada (6,3%). 

  

 6.5.2. Infraestrutura dos assentamentos 
 Nos assentamentos estudados, o número de famílias variou entre 55 e 400. Todos os 

assentamentos possuem disponibilidade de atendimento médico semanal, exceto o PA Gleba 

Martins. Apenas em metade dos assentamentos os atendimentos médicos são realizados em 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS) exclusiva, sendo que nos assentamentos Jandira, 

Jatobazinho e Gleba Martins estes ocorrem, respectivamente, nas dependências da associação 

de moradores local, em uma igreja católica e em uma escola. De maneira geral, a população 

recebe assistência de saúde através do trabalho das Agentes Comunitárias de Saúde Rural 

(ACRS), que relatam as questões de saúde das famílias para a equipe de saúde do PASCAR. 

 A acessibilidade ao local também foi analisada, pois existe maior infraestrutura para os 

serviços de saúde na zona urbana do município. A distância dos assentamentos variou entre 10 

(PA Jatobazinho) e 120 km (PA Gleba Martins), sendo que a disponibilidade do meio de 

transporte público varia de uma vez por semana (Gleba Martins), a uma vez por dia (Jaraguá). 

Assentamentos que margeiam as principais estradas de acesso a zona urbana do município não 

possuem transporte público, tendo como alternativa o transporte por veículos particulares (PA 

Jatobazinho e PA Santa Maria) ou   ônibus particulares (PA Santa Maria). 

 A dispensação de medicamentos nos assentamentos ocorre exclusivamente por meio do 

sistema público, sendo que dois deles (Jatobazinho e Gleba Martins) não possuem esse serviço. 

No caso do PA Jandira, mesmo na ausência de uma UBS este serviço ocorre no local de 

atendimento médico (associação de moradores). Nenhum assentamento conta com a venda de 

medicamentos em estabelecimentos específicos (farmácias ou drogarias). Identificou-se em 
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alguns casos a venda de medicamentos, principalmente analgésicos, nos estabelecimentos 

comerciais locais. 

 

Tabela 4. Infraestrutura de serviços de saúde e de acessibilidade nos assentamentos rurais 

 Assentamentos 

Variável Jandira Jatobazinho Serrinha 
Gleba 

Martins 
Santa 
Maria Jaraguá 

Famílias 150 133 158 55 200 400 
Entrevistados 2 1 5 2 6 16 
Agentes de Saúde 
Comunitários Rurais  

2 2 2 1 2 5 

Unidade de Saúde  NÃO NÃO SIM NÃO SIM SIM 
Atendimento Médico Se Se Se Qu Se Se 
Assistência 
Farmacêutica Pública 

SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM 

Assistência 
Farmacêutica Particular 

NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

Distância Zona Rural-
Urbana (km) 

110 10 100 120 45 70 

Transporte  
Pu 

Se (2x) 
Pa 

Pu 
D (1x) 

Pu 
Se (1x) 

Pa 
Pu 

D (1x) 
Se: Semanal; Qu: Quinzenal; D: Diário; Pu: Transporte Público; Pa: Transporte particular 

 

 6.5.3. Fatores socioculturais e ambientais na seleção e uso de plantas medicinais 
 Os dados da Tabela 5 apresentam os fatores socioculturais que se relacionam à seleção 

e uso de plantas medicinais nos assentamentos rurais de Água Boa. Com relação aos aspectos 

migratórios, o estudo revela que grande parte dos entrevistados vem do Estado de Goiás 

(46,9%) e de outros Estados brasileiros (31,3%). Atualmente não existe uma grande 

participação sulista na região (9,4%). 

 Os assentados se estabeleceram nos assentamentos recentemente, entre 6 e 20 anos atrás 

(65,6%). O processo migratório no próprio Estado do Mato Grosso contribui para o aumento 

do conhecimento sobre espécies medicinais, sendo que 65,6% do entrevistados aprenderam 

sobre esta prática em municípios vizinhos, por exemplo, Campinápolis, Nova Xavantina e 

Canarana. Os entrevistados relataram que aprenderam sobre plantas medicinais tanto no 

assentamento rural quanto em outras localidades (62,5%). Nenhum dos entrevistados referiu o 

aprendizado exclusivo no assentamento. 

 Durante o processo migratório, o aprendizado sobre plantas medicinais ocorreu 

principalmente por meio de parentes, como pais, mães e avós (68,8% dos entrevistados) e 
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durante a infância (65,5%). No assentamento, o aprendizado ocorreu principalmente por meio 

do contato com outras famílias do próprio local. A realização de cursos que abordem o tema 

plantas medicinais não ocorre na região, sendo que 73,9% dos entrevistados nunca participaram 

desse tipo de atividade. Daqueles que participaram, foram citadas atividades desenvolvidas pela 

Pastoral da Criança e Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural 

(EMPAER). Não foi observada a existência de troca de experiências entre assentamentos. 

 Para a maioria dos entrevistados, não existem indicações médicas para uso de plantas 

medicinais (65,6%) e grande parte utiliza medicamentos da rede pública de saúde (96,9%). Não 

há uma substituição direta do medicamento sintético pelas plantas medicinais (68,8%). No 

entanto, o acesso aos medicamentos sintéticos é baixo, sendo que 65,4% dos entrevistados que 

utilizam medicamentos da rede pública alegam não encontrar os medicamentos que precisam. 

Como alternativas a este fato, compram os medicamentos nas farmácia da zona urbana do 

município (34,4%) ou utilizam plantas medicinais (31,1%). Quando questionados sobre os 

custos de tratamento por medicamentos, a grande maioria (87,5%) considera o uso de plantas 

medicinais financeiramente mais vantajoso. Não foi observada a presença de detentores 

tradicionais do conhecimento de plantas medicinais (raizeiros, benzedeiras, rezadeiras). 

 Entre os entrevistados, uma pequena parcela (18,8%) desenvolve atividades econômicas 

relacionadas a plantas medicinais, sendo que os que realizam, majoritariamente (81,3%) optam 

pela manipulação popular de plantas medicinais, conhecidas como “garrafadas”. 

 

Tabela 5. Características Socioculturais no uso de plantas medicinais nos assentamentos 

rurais 

Categoria 
Variável Respostas 

Frequência 
(n) 

Percentual 
(%) 

Migração Local de Nascimento Goiás 15 46,9 
Outros Estados do Brasil 10 31,3 
Mato Grosso 4 12,5 
Estados da Região Sul 3 9,4 

Tempo no 
Assentamento 

6 - 20 anos 21 65,6 
20 - 30 anos 7 21,9 
Até 5 anos 2 6,3 
Mais de 30 anos 2 6,3 

Locais de Aprendizado 
Sobre Plantas 
Medicinais 

Mato Grosso 21 65,6 
Goiás 8 25,0 
Outros Estados do Brasil 4 12,5 
Estados da Região Sul 3 9,4 

Aprendizado Local de Aprendizado Ambos 20 62,5 
Outros locais 12 37,5 
Assentamento 0 0,0 
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Fase do Aprendizado Criança 21 65,6 
Adulto 11 34,4 

Aprendizado em 
Outros Locais 

Parentes 22 68,8 
Amigos ou Vizinhos 5 15,6 

Mídias 4 12,5 

Outros 4 12,5 
Cursos 2 6,3 

Aprendizado no 
Assentamento 

Outras Famílias 12 37,5 
Não se aplica (aprendeu 
apenas em outros locais) 

12 37,5 

Mídias  4 12,5 

Cursos  3 9,4 

Parentes 2 6,3 
Amigos 1 3,1 

Outros  1 3,1 

Curso sobre Plantas 
Medicinais 

Não 23 71,9 
Sim 9 28,1 

Sistemas de 
Saúde 

Preferência de 
Tratamento 

Plantas Medicinais 16 50,0 
Ambos 15 46,9 
Medicamento da 
Farmácia 

1 3,1 

Indicação Médica Não 21 65,6 
Sim 11 34,4 

Risco a Saúde Sim 16 50,0 
Não 16 50,0 

Substituição de 
Medicamentos 
(Sintéticos - Plantas 
Medicinais) 

Não 22 68,8 

Sim 10 31,3 

Uso de Medicamentos 
(Rede Pública) 

Sim 31 96,9 
Não 1 3,1 

Disponibilidade de 
Medicamentos (Rede 
Pública) 

Não 20 62,5 
Sim 11 34,4 

Não se aplica  1 3,1 

Opção Terapêutica Compra na farmácia 11 34,4 
Usa plantas medicinais 10 31,3 

Outros  2 6,3 

Não usa 1 3,1 

Não se aplica  1 3,1 

Obtém com vizinhos 0 0,0 
Tratamento 
Economicamente mais 
Vantajoso 

Plantas Medicinais 28 87,5 
Depende do tratamento 3 9,4 
Sem diferença 2 6,3 
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Medicamento da 
Farmácia 

0 0,0 

Geração de 
Renda 

Trabalho com Plantas 
Medicinais 

Não 26 81,3 
Sim 6 18,8 

Natureza do Trabalho Não se aplica (não realiza 
trabalho) 

26 81,3 

Manipulação (garrafadas) 6 18,8 
Cultivo 0 0,0 
Outros 0 0,0 

Geração de Renda Não se aplica (não realiza 
trabalho) 

26 81,3 

Não 4 12,5 
Sim 2 6,3 

 

 A dinâmica de uso de plantas medicinais em função dos diferentes locais pelos quais os 

assentados se estabeleceram mostrou que 66,7% dos entrevistados trouxeram para o 

assentamento atual plantas medicinais para utilização. Houve grande variação nas plantas e 

locais envolvidos nesta dinâmica, incluídos, respectivamente, nas tabelas 1 e 5 do presente 

trabalho. 

O estudo mostrou ainda que a maioria dos entrevistados (78,1%) não tem disponibilidade 

de todas as plantas medicinais que utilizam em seu lote. A principal alternativa encontrada neste 

caso se dá pelo fornecimento de vizinhos (56,3%) ou pelo extrativismo (25,0%), sendo que este 

último ocorre tanto na própria região, principalmente no entorno da sua propriedade, como em 

outros municípios. O cultivo e a compra de plantas medicinais não se configurou como uma 

alternativa à indisponibilidade de recursos vegetais na região, sendo que, nenhum dos 

entrevistados relatou essa possibilidade. 

 A identificação de aspectos ambientais correlacionados à seleção e uso de plantas 

medicinais também contemplou a percepção dos assentados quanto a integridade do meio 

ambiente no qual estão inseridos. Assim, quando perguntados se sobre a condição do meios 

ambiente da região nos últimos tempos, 61,1% dos entrevistados acreditam em uma situação 

de degradação, no entanto, não foi possível estabelecer uma correlação deste aspecto com a 

obtenção de plantas medicinais pela dificuldade de compreensão por parte dos entrevistados da 

questão relativa ao tema (anexo 3). 

 

 6.6. DISCUSSÃO 
 A relação existente entre os entrevistados que praticam a agricultura e o uso de plantas 

medicinais se dá pelo íntimo contato com a terra na atividade laboral. No caso das mulheres 

que atuam como donas de casa (“do lar”), essa relação acontece principalmente pelo cultivo de 
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espécies em suas próprias terras, levando a composição de uma “horta medicinal”. Segundo 

Pasa et al. (2005), as hortas localizam-se dentro dos quintais, próximo da casa, facilitando seu 

uso. Na transmissão do conhecimento tradicional sobre plantas, as mulheres exercem um papel 

predominante (Eyssatier et al., 2008).  

 A idade do entrevistado é outro fator importante no uso de espécies medicinais. Quanto 

maior a idade do indivíduo, maior seu conhecimento sobre plantas medicinais devido ao 

acúmulo de experiências com o decorrer do tempo, sendo também maior a necessidade de 

tratamento das afecções que surgem em idades mais avançadas. Além disso, o uso de plantas 

nativas continua sendo absorvidos durante a idade adulta (Eyssatier et al., 2008). A não 

observância de entrevistados mais jovens pode sugerir uma redução na transmissão do 

conhecimento entre gerações.  

 A infraestrutura local, incluindo os serviços de saúde e a acessibilidade da região 

contribuem na dinâmica de seleção e no uso de plantas medicinais. Assentamentos com menor 

número de famílias e localizados a uma maior distância da zona urbana tendem a ter menor 

suporte de serviços. Um exemplo no presente estudo é o PA Gleba Martins. O assentamento 

conta com apenas 55 famílias, distante 120km da zona urbana do município. Não possui 

Unidade Básica de Saúde, dispensação de medicamentos (público ou privada), o atendimento 

médico é quinzenal e o transporte público é semanal. Tais características podem incentivar o 

uso de plantas medicinais por seus moradores, como verificado por Kitula (2007), o qual 

mostrou que a distância de unidades de saúde, nível de renda familiar e crenças contribuíram 

para o uso de plantas medicinais, proporcionando cuidados primários à saúde para comunidades 

rurais. Adicionalmente, diante da deficiente assistência farmacêutica brasileira, alguns estados 

no país vêm realizando a implantação de Programas de Fitoterapia na atenção primária à saúde 

(Silva et al., 2006). 

 Em relação às características migratórias, apesar do intenso movimento ocorrido em 

meados de 1970 (Cunha, 2006), o conhecimento sobre plantas medicinais advindo da região 

Sul não se mostrou significativo, sendo que as transmissões dos saberes ocorreram na própria 

região Centro-Oeste brasileira. 

 Ao analisarmos o aprendizado, o conhecimento adquirido sobre plantas medicinais em 

outras regiões somou-se ao conhecimento adquirido no assentamento. Diferentemente do 

esperado, o papel das mídias (livros, revistas, TV, internet e rádio) no conhecimento sobre 

plantas medicinais é baixo, mesmo com a recente expansão deste meios de comunicação.  

 Ainda se mantém a transmissão vertical do conhecimento, de pais para filhos. Segundo 

Oliveira et al. (2012), a maior fonte de transmissão de conhecimento sobre plantas medicinais 
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são pais e avós. Lozada et al. (2006) afirma que o aprendizado sobre plantas úteis ocorre como 

resultado de tradição familiar, pois o conhecimento local é adquirido e ensinado “na prática”, 

sendo principalmente transmitido verticalmente pela disseminação familiar. 

 A visão dos entrevistados sobre os sistemas de saúde mostrou que alguns fatores podem 

contribuir no aumento do uso de plantas medicinais em regiões rurais. A falta de acesso a 

medicamentos da rede pública e a substituição por plantas medicinais quando isso ocorre, a 

preferência de tratamento e a crença nos em custos reduzidos com esta terapêutica, ressaltam o 

potencial das plantas medicinais. Quando os medicamentos prescritos pelo médico são muito 

caros ou indisponíveis, plantas medicinais são utilizadas (Calixto, 2000; Ribeiro et al., 2005; 

Van Andel e Westers, 2010). O primeiro uso geralmente ocorre nas residências sem supervisão 

médica; se os sintomas não melhoram, os pacientes buscam pelos cuidados de um profissional 

de saúde (Oliveira et al., 2012).  

 Por outro lado, Amorozo (2004) relata que o fácil acesso a moderna medicina levará à 

uma redução do conhecimento sobre plantas medicinais. Embora as pessoas continuarão a usar 

espécies medicinais, elas serão cada vez mais restritas às espécies exóticas e cultivadas, como 

já é o caso para áreas rurais em regiões mais industrializadas do pais. Adicionalmente, fatores 

como a noção de risco à saúde e a não substituição de medicamentos sintéticos por plantas 

medicinais, reforçam os limites do uso popular de plantas medicinais. 

 A falta de indicação médica para o uso de plantas medicinais é um fator limitante no 

diálogo entre conhecimento científico e popular. A formação técnica em fitoterapia dos 

profissionais de saúde, bem como o conhecimento das políticas que envolvem o tema é 

deficiente (Fontenelle et al., 2013). No entanto, alguns municípios brasileiros já utilizam 

informações provenientes de pacientes para avaliar a eficiência de plantas medicinais e 

fitoterápicos (Camargo et al., 2012).  

 Em quase sua totalidade, os assentados não fazem uso econômico de plantas medicinais 

e quando o fazem não é necessariamente como uma fonte de renda. Isso mostra uma possível 

alternativa de desenvolvimento econômico local, além de ser uma forma de conservação de 

espécies ameaçadas na região (por exemplo, com a implementação de viveiros). Ocampo e 

Mora (2010) coloca que a falta de interesse em agregar valor aos produtos, domesticando 

aquelas plantas que tem tido decréscimo de populações, colocam algumas delas em categorias 

de espécies ameaçadas.  

Os resultados apresentaram características na interação entre o homem e o meio 

ambiente no uso de plantas medicinais nos assentamentos rurais estudados, mostrando a 

importância de informações sobre dinâmica de uso, disponibilidade de recursos vegetais e 
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percepção da integridade do meio. Moreira e Guarim-Neto (2009) afirma que o saber local 

sobre os recursos vegetais do cerrado tem origem nas interações com o ecossistema, 

conhecimento adquirido através de observações e vivências com o meio ambiente, sendo 

evidente que fatores macro-ambientais exercem considerável influência nos padrões de seleção 

de plantas medicinais e que o mesmo ecossistema pode influenciar significativamente a 

composição de espécies da farmacopeia de comunidades locais (Medeiros et al., 2013).  

No entanto, a maioria das contribuições dos estudos etnobotânicos sobre plantas usadas 

tradicionalmente não sinaliza ou se direciona no sentido de resolver importantes questões 

(Albuquerque e Hanazaki, 2006), incluindo, como as pessoas selecionam plantas para uso 

medicinal e quais os critérios envolvidos nessas escolhas. 

No entanto, há estudos que já começam sinalizar para a existência de padrões que, se 

confirmados, possibilitarão prever que grupos de plantas são potenciais candidatos para 

apresentarem atividade biológica significativa, documentando uma correlação positiva entre 

uma rica biodiversidade e uso da medicina tradicional (Aziz e Tey, 2009), sendo que atributos 

pessoais dos entrevistados e opiniões influenciam suas possibilidades de uso de plantas 

medicinais.  

Na dinâmica de uso, nas quais investigou-se o fluxo de plantas medicinais em função 

do deslocamento dos assentados, foi identificada a necessidade de manutenção de espécies 

advindas de outras regiões.  Garcia et al. (2010) afirmam que a característica migratória de 

grupos humanos contribui para a expansão do conhecimento a respeito do uso de recursos 

naturais, sendo que a manutenção de usos originais de certos recursos demonstra seu valor na 

práticas terapêuticas entre migrantes. 

A indisponibilidade de plantas medicinais no interior da propriedade dos entrevistados, 

com facilidade de acesso, mostra que apesar do conhecimento existente, não é possível uma 

aplicação plena da prática terapêutica, sendo a troca de espécies entre os habitantes da mesma 

região a alternativa mais utilizada. Isso porque, atualmente um grande número de pessoas, 

principalmente em grupos como agricultores (Smith-Hall et al., 2012), confiam em plantas 

medicinais para manter sua saúde ou tratar suas doenças e que este número não deve diminuir 

em um futuro próximo. 

O cultivo das espécies de interesse não se mostrou uma alternativa. Por outro lado, 

segundo Pushpangadan et al. (2011), esta prática na forma de “home garden” pode ser uma 

estratégia chaves de intervenção que visa minimizar a escassez de plantas fornecendo cuidados 

primários de saúde em populações rurais. 
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Outra possibilidade no sentido de aumento da disponibilidade de plantas medicinais 

provem do estimulo a sua produção para o comércio. No entanto, esta prática é limita para a 

maioria dos agricultores de pequena e média escala devido a falta de acesso a tecnologias e 

estruturas de mercado para explorar (Angelsen e Wunder, 2003; Neuman e Hirsch, 2000). 

A percepção do meio ambiente voltada à degradação mostra que apesar da existência 

do conhecimento sobre plantas medicinais, nota-se a possibilidade de inexistência de recursos 

naturais para esta prática na região. Segundo Macedo e Ferreira (2004) o avanço da fronteira 

agropecuária no Estado do Mato Grosso é constante preocupação das comunidades que ao 

longo das décadas usufruem desse potencial medicinal. Sendo que, um dos possíveis padrões 

de uso de plantas medicinais diz respeito à “preferência” das pessoas por selecionarem plantas 

de ambientes “perturbados” para uso como medicinais (Voeks, 2004). 

Por outro lado, através do uso continuado de uma ampla variedade de plantas locais em 

certos contextos – principalmente medicamentos, alimentos, cosméticos, construção, 

manufatura e higiene – ocorre uma conservação tradicional (Etkin, 1998). Não é possível 

identificar se estes esforços de conservação local serão adequados para a tarefa a longo prazo, 

bem como a extensão na qual estas observações podem ser generalizadas para outras 

localidades.  

A ausência de áreas protegidas no entorno dos assentamentos rurais estudados pode ser 

um fator que limita a disponibilidade de recursos vegetais com fins medicinais. Segundo 

Ferreira e Freire (2009) a percepção de habitantes de áreas protegidas em uma região de cerrado 

foram geralmente positivas ou neutras, apesar o modesto engajamento comunitário no 

gerenciamento destas áreas e dos benefícios relacionados, a maioria dos habitantes consideram 

a criação da área importante, principalmente, para proteger plantas e animais. Esta discussão 

contribui primariamente para fazer avançar a teoria na etnofarmacologia (Etkin, 1998), 

enfatizando que o cuidadoso estudo de padrões locais de uso de plantas (revelado através de 

rigorosa etnografia) precisa ser inserido no cálculo da biologia da conservação. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os estudos etnofarmacológicos em assentamentos rurais, constituídos por migrantes, em 

um bioma de grande diversidade biológica são fundamentais para o resgate do conhecimento 

tradicional sobre plantas medicinais. Pressionado pelas atuais formas de ocupação da terra, 

como os latifúndios monocultores, pelas novas formas de comunicação que atraem os mais 

jovens, dificultando a transmissão vertical de informações, e pelo avanço da terapêutica que 

prioriza o uso de medicamentos sintéticos. 

 Estes estudos devem também incluir em sua análise outros fatores que influenciam na 

decisão individual de tratamento com plantas medicinais. O papel das diferentes culturas, 

sociedades, de formas de comunicação, de infraestrutura locais e de crenças individuas deve ser 

considerado para uma compreensão mais abrangente sobre o uso de plantas medicinais por 

populações rurais. É importante compreender que o potencial farmacológico da espécies é 

apenas um dos elementos que compõem essa dinâmica de uso. 

 Quando analisamos os efeitos terapêuticos das espécies medicinais associados a outros 

fatores relacionados, torna-se possível uma contribuição mais significativa na elaboração de 

políticas públicas no âmbito das plantas medicinais e fitoterápicos, que por sua vez contribuem 

na preservação de espécies sob ameaça de extinção, especialmente as nativas, bem como a 

viabilização de uma alternativa terapêutica no sistema público de saúde. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE DADOS ETNOFARMACOLÓGICOS 

 

Entrevistado:                                                                                                        Data: ____/_____/____ 

Código do levantamento: 

 

Código da receita:                   Código(s) da(s) planta(s) 
Nome(s) popular(es) da(s) planta(s): 
 
 
Parte(s) utilizada(s):  
Quantidade(s): 
Parte venenosa? (  ) sim         (   ) não              Qual(is)? 
Indicação terapêutica 
 
Modo de preparo:  
 
Via de administração  
(   ) Oral     (   ) Tópica    (   ) Inalação    (   ) Retal       (   ) Banho de Assento 
Uso  
(   ) Idosos   (   ) Adultos   (   ) Crianças     (   ) Sem restrições 
Posologia  
Dose:                                             Frequência:                                  Tempo de uso:  
Já experimentou outras doses?  
(   ) não     (   ) sim                O que verificou? 
Efeitos adversos:      (   ) sim    (   ) não    Qual(is)? 
Contra-indicações:  (   ) sim    (   ) não     Qual(is)?   
Planta que reverta o efeito adverso? 
Armazenamento da receita 
(   ) geladeira   (   ) temperatura ambiente     (   ) não armazena 
Pode ser usada com outros remédios? (   ) sim      (   )não  Qual(is)? 
É utilizada em: 
(   ) rituais   (   ) crenças    (   ) tabus  (   )simpatias  Qual(is)? 
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ANEXO 2: FICHA DE COLETA BOTÂNICA 
 

Código da planta: 
  

Código da receita: 
  

Código do entrevistado: 
  
Nome(s) popular(es):  
  
Família/Classe: 
  
Nome do acervo:  
  
Nome científico: 
  
Origem Nativa (  ) Exótica (  ) Cosmopolita (  ) 
(  )Regiões Tropicais   (  )Regiões Temperadas (  )Américas (  )África  (  )Ásia (  )Europa                                    

Ocorrência Partes vegetativas 
(  )Espontânea Aroma:  
(  )Cultivada Sabor:  

 
Obs:  
   

Hábito Substâncias exsudadas Habitat 

(  )Árvore  (  )Óleo (  )Restinga 
(  )Arbusto  (  )Goma (  )Capoeira 
(  )Herbácea  (  )Látex (  )Campo 
(  )Epífita  (  )Mucilagem (  )Floresta 
(  )Aquática  (  )Resina (  )Cerrado 
(  )Trepadeira (  )Seiva (  )Brejo 
(  )Outros (  )Tinta (  )Mata ciliar 
  (  )Outros (  )Outros 

Floração Frutificação 
Época (mês)  Época (mês)  
Tipo:   Tipo:  
Coloração:  Coloração:  
Local de coleta:  Fotógrafo(a): 

  
Código do levantamento:  
  
Coletor(a):  
  
N°da foto:  
  
Data da coleta: ___/____/______       Sistemata (det.): 

  
Lat/Long: 
 
Obs: ____________________           N° de registro no herbário: _________ 
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ANEXO 3: FICHA DE DADOS SÓCIO CULTURAIS E AMBIENTAIS 
Código do Entrevistado: Código do levantamento: 
Nome:                                                                                               Apelido: 
 
Sexo: (   ) M  (   ) F            Estado Civil:                                      Escolaridade:    
Data de Nascimento: ____/____/_____ Profissão: 
(SC) Local de Nascimento: 
 
(SC) Quando se estabeleceu no assentamento? 
 
(SC) Quando aprendeu sobre plantas medicinais?  
(   ) criança                    (   ) adulto  
(SC) Onde aprendeu sobre plantas medicinais?  
(   ) no assentamento           (   ) outros locais          (   ) ambos 

(SC) Qualis locais pelos quais passou aprendeu sobre plantas medicinais? 
 

(SC) Nos locais que passou, com quem aprendeu sobre o uso das plantas medicinais? 
(  ) parentes   (   ) amigos  (   ) vizinhos   (   ) livros   (   )revistas   (   ) TV    (   ) internet   
(   ) cursos      
(SC) No assentamento, com quem aprendeu sobre o uso das plantas medicinais?  
(   ) parentes   (   ) outras famílias  (   ) livros   (   )revistas   (   ) TV    (   ) internet   
(   ) cursos 
(SC) Família conhecia/conhece sobre plantas medicinais? (   ) sim (   ) não 
(SC) Filhos se interessam por plantas medicinais? (   ) sim (   ) não 
(SC) Já realizou cursos sobre plantas medicinais? (   ) sim (   ) não 
Qual(is)? 
(SC) Para o tratamento de doenças, prefere o uso de: 
(   ) plantas medicinais                (   ) medicamento da farmácia               (   ) ambos 
(SC) Já teve indicação de algum médico para fazer uso de plantas medicinais? (   ) sim (   ) não 
Obs.: 
(SC) Acredita que o uso de plantas medicinais pode fazer mal à saúde? (   ) sim (   ) não          
(SC) Já substituiu algum medicamento da farmácia por plantas medicinais? (   ) sim (   ) não 
Exemplo: 
(SC) De modo geral, acredita que o conhecimento sobre plantas medicinais está: 
(   ) aumentando                  (   ) diminuindo 
Por que? 
(SC) Faz uso de medicamentos do posto de saúde? (   ) sim  (   ) não 

(SC/E) Se sim, encontra todos os medicamentos que precisa? (   ) sim  (   ) não 

(SC/E) Se não têm no posto de saúde: 
(   ) usa plantas medicinais       (   ) compra na farmácia     (   ) não usa    (   ) obtém com vizinhos  
(   ) outros 
(E) Realiza trabalho relacionado com plantas medicinais? (   ) sim (   ) não 

(E) Se sim, que tipo de trabalho: 
(   ) cultivo                   (   ) manipulação (garrafadas)           (   ) outros 
(E) Isso lhe gera renda? (   ) sim (   ) não          

(E) Com relação ao custo, qual o tratamento mais barato? 
(   ) plantas medicinais                (   ) medicamento da farmácia         (   ) depende do tratamento 
(A) Trouxe alguma planta medicinal de outra área/região? (   ) sim (   ) não 
Plantas e locais: 
(A) Todas plantas medicinais de que precisa estão disponíveis no seu lote? (   ) sim (   ) não 

(A) Se não, como você obtém?  
(   ) compra    (   ) recebe de vizinhos   (   ) cultiva       (   )outros  
(A) Nos últimos tempos, você acredita que o meio ambiente da sua região está: 
(   ) preservado                       (   ) degradado 

(A) E isso influencia na obtenção e uso de plantas medicinais: (   ) sim      (   ) não 
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ANEXO 4: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO PAULO 
 

 


