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A medicina popular é uma prática social tradicional, transmitida basicamente de forma
oral e por ver-fazer. Bastante disseminada no povoado Mussuca, comunidade
Quilombola localizada no município de Laranjeiras (SE), é reproduzida por seus atores
sociais, os especialistas. Estes são os conhecedores locais das propriedades medicinais
das plantas, como também das manipulações e seus diversos usos. Os especialistas da
comunidade foram identificados através do método Bola de Neve, sendo nove destes
entrevistados. As entrevistas foram do tipo semi-estruturadas e as plantas citadas foram
coletadas através de turnês-guiadas com cada um dos especialistas. Foram citadas 144
plantas para fins medicinais utilizadas na comunidade, distribuídas em 45 famílias e 86
gêneros. O material coletado foi depositado no Herbário da Universidade Federal de
Sergipe (ASE). A família que obteve maior representatividade foi Lamiaceae, com dez
espécies citadas. A espécie mais citada pertencente a esta família foi a Hyptis pectinata
L. Poit (Sambacaitá), pertencente a esta família. À H. pectinata foram atribuídas
propriedades antiinflamatórias, cicatrizantes, sendo também utilizada no combate à
gripe, à gastrite, dor de barriga, diarréia, e para o aumento da libido sexual. A maioria
dessas plantas são espécies cultivadas, seja pelo próprio entrevistado ou por moradores
da sua vizinhança. Somente uma especialista coleta as plantas em um fragmento de
Mata Atlântica que fica no entorno da comunidade, conhecido localmente por “mata”.
As partes mais utilizadas na preparação dos remédios são as folhas e o tipo de
manipulação mais comum é o chá. As enfermidades mencionadas foram enquadradas
em 13 diferentes Sistemas Corporais reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde
(OMS). Além destas, foi necessária a criação de mais três categorias: Abortivas (AB),
Apetite Sexual (AS) e Envenenamento (EV), para classificar todas as plantas citadas.
Para cada uma das enfermidades citadas como mais comuns na comunidade, foram
registradas um leque de espécies medicinais e de possibilidades de usos destas, por
exemplo, para o tratamento da gripe foram citadas 23 plantas. Esse resultado demonstra
que o fato de estas serem, majoritariamente, espécies cultivadas, existe um processo de
seleção cultural/social do meio, influenciado pela demanda social de cura do grupo. A
maioria dos especialistas entrevistados não faz uso das espécies medicinais nativas da
área de Mata Atlântica.
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