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A grande devastação pela qual a Floresta Atlântica esteve submetida desde o início da
ocupação humana, reduziu a mesma a cerca de 4% de sua área original. Sabemos que
aproximadamente 70% da população brasileira concentram-se nesse bioma, e que muitas
dessas são populações de baixa renda e carentes na assistência médica, as quais fazem uso das
plantas medicinais que as circundam. Diante da escassez de informações acerca da
comprovação da eficácia das espécies utilizadas e da conservação da mata devido ao grande
potencial medicinal da flora local, este trabalho tem como objetivo identificar e investigar a
utilização das plantas medicinais utilizadas pela comunidade de Paramana – Ilha dos Frades –
Bahia. Os dados foram coletados no mês de abril e maio de 2008, sendo entrevistados 20
informantes, os quais foram escolhidos por abordagem ao informante-chave e pelo método
“bola de neve”. Os informantes foram entrevistados através de questionários estruturados,
onde foram obtidas informações acerca dos nomes populares, indicações terapêuticas, parte da
planta utilizada, forma de uso, quantidade, dosagem e restrições de uso. A coleta do material
botânico foi sempre acompanhada pelos informantes, e as espécies coletadas encontram-se no
acervo do HALC – UFBA. Para a análise dos dados, utilizou-se o cálculo de Importância
Relativa de cada espécie. No presente estudo, foram documentadas 64 espécies e 56 gêneros,
distribuídos em 38 famílias. Na utilização destas espécies, a comunidade revelou preferência
pelo uso do chá por decocção, obtido das folhas além de apresentar nomes de plantas e
conceitos de saúde e doença próprios da região. O Índice de Importancia Relativa (IR)
mostrou que a espécie mais versátil foi a Zornia latifólia. As espécies Lippia alba (Mill.) N.E.
Br., Lantana camara L., Lantana sp. e Priva lappulaceae (L.) Pers., pertencentes à família
Verbenaceae, a mais citada neste trabalho, e, por esta razão, selecionada para o levantamento
do estado da arte, a fim de comparar as informações obtidas na comunidade com as pesquisas
acadêmicas sobre as atividades biológicas,  indicou que os  estudos acerca da fitoquímica das
espécies demonstram que muitas das substâncias identificadas têm uma relação direta com os
usos populares. Os resultados obtidos revelam o quão importante é a realização de
levantamentos etnobotânicos, uma vez que os mesmos contribuem tanto para o resgate e a
preservação do conhecimento tradicional como para o desenvolvimento da bioprospecção.
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