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A cura de doenças na espécie humana, com o uso de plantas, tem sido registrada desde o
começo da civilização. Ao longo do tempo surgiram os raizeiros, que se transformaram em
um elo entre a comunidade e os recursos vegetais, sendo detentores de relevantes
conhecimentos, da utilidade de plantas, culturalmente transferidos de pai para filho. Esse
trabalho teve como objetivo identificar a utilidade, manejo, conservação e origem das plantas
medicinais comercializadas no município de Cajazeiras-PB, numa visão dos raizeiros. A
metodologia aplicada constou de: pesquisa bibliográfica; levantamento de 12 raizeiros e
feirantes que comercializam plantas medicinais na cidade; aplicação de questionário e
sistematização dos dados. Foram citadas 38 plantas, sendo as mais freqüentes Anethum
graveolens L.(endro), Pimpinella anisum L.(erva-doce), Helianthus annuus L.(girassol),
Matricaria chamomilla L.(camomila), Peumus boldus Molina (boldo), Egletes viscosa Cass.
(macela), Cinnamomum sp (canela), Eucalyptus sp (eucalipto), Amburana cearensis (Fr.
Allem.) A. C. Smith. (cumaru), Bauhinia cheilantha D. Diertr. (mororó). As plantas são
indicadas, principalmente, para o tratamento das afecções respiratórias, digestivas, nervosas e
urinárias sem, no entanto, qualquer embasamento técnico-científico. As formas de preparo
mais comuns são o chá e o lambedor. As sementes, raízes e cascas são as partes das plantas
mais usadas no preparo das medicações. Conclui-se que, os raizeiros são uma importante
fonte de informações para a medicina popular. Contudo, precisam de orientação quanto ao
manejo, conservação e até mesmo indicação fitoterápica dos produtos que comercializam,
tendo em vista os possíveis efeitos adversos e colaterais que estes produtos podem apresentar.
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