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As deficiências nos sistema de saúde aliadas às dificuldades econômicas enfrentadas por
grande parcela da população, tornam o uso de plantas medicinais uma alternativa eficaz no
combate às enfermidades. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo fazer o
levantamento etnobotânico das espécies utilizadas para o tratamento de doenças
gastrintestinais, as quais constituem um dos principais problemas de saúde que afeta a
população do povoado de Santa Luzia de acordo com o relatório fornecido pela Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Caetité. Foram realizadas entrevistas semi-estruturada e
estruturada com 40 famílias, representando 99% do total dos moradores do povoado através
de encontros oportunísticos. O material coletado foi processado de acordo com a metodologia
usual de herborização, catalogado e depositado no herbário da Universidade do Estado da
Bahia, Campus VI (HUNEB-CTE). Posteriormente, as espécies foram identificadas por
taxonomistas e bibliografias especializadas, e as informações obtidas foram organizadas em
planilhas através de cheklist. Foram mencionados 24 nomes de plantas populares, distribuídas
em 16 famílias. Dentre as espécies mais citadas, destacaram-se: Lippia alba (Mill.) N.E.Br.
(erva-cidreira), Plectranthus sp. (boldo), Solanum stipulaceum Willd. ex Roem. & Schult
(caiçara) e Punica granatum L (romã). A maioria das espécies é utilizada em forma de chá da
folha, raiz e semente. Os usos terapêuticos evidenciados durante a pesquisa foram disenteria,
prisão de ventre e gastrite. Diante dos resultados obtidos, fica evidenciada a necessidade de
investimentos em pesquisas a fim de melhorar a qualidade de vida da população, bem como
estimular a utilização das plantas medicinais de forma correta, evitando, contudo, o uso
indiscriminado destes recursos naturais.
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