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A etnobotânica tem se destacado na busca do conhecimento local, que pode resultar no
desenvolvimento de novos fármacos, e uma de suas fontes de informação são as feiras
livres e mercados populares. A lacuna de dados etnobotânicos para a região serrana, RJ
estimulou buscar informações relacionadas ao comércio de plantas medicinais em
Petrópolis e Nova Friburgo. Foram selecionadas as três feiras livres que apresentaram
venda de espécies medicinais e foram considerados informantes todos os quatro
comerciantes de plantas medicinais encontrados. O estudo teve como objetivo
relacionar essas plantas e buscar espécies utilizadas popularmente para tuberculose. A
tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis e estima-se que um
terço da população mundial esteja infectada com a doença. A partir das entrevistas
realizadas com os comerciantes de plantas medicinais foram relacionadas 172 espécies,
em 58 famílias botânicas. As famílias mais representativas foram Asteraceae e
Lamiaceae. A forma de preparo mais indicada foi o “chá”. O cálculo da Saliência foi
utilizado para analisar a variação sazonal da comercialização das plantas medicinais.
Observou-se que as espécies com indicação para “Doenças do aparelho respiratório”
estão presentes nas primeiras colocações nas estações do outono e inverno, porém,
nenhuma delas ficou entre as cinco primeiras na primavera e no verão, indicando que
são mais comercializadas em estações do ano mais frias. Dentre as plantas indicadas
pelos informantes para o tratamento de tuberculose foram selecionadas duas espécies de
erva-de-passarinho, Struthanthus marginatus e S. concinnus (Loranthaceae), que foram
adquiridas para análise fitoquímica e ensaios biológicos. Os extratos em etanol, hexano
e dicloromentano de ambas as espécies de Struthanthus foram ativos contra as cepas de
M. tuberculosis testadas, o extrato em acetato de etila de S. concinnus foi ativo contra a
cepa resistente a rifampicina. A Cromatografia líquida em coluna do extrato em hexano
de S. marginatus gerou 33 frações e três substâncias foram isoladas: sitosterol, 3-O-n-
acil-lup-20(29)-eno-3β,7β,15α-triol (isolado anteriormente de outra espécie de
Loranthaceae) e 3-O-[6´-O-n-acil-β-glucosil]-sitosterol.
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