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A utilização de plantas medicinais na recuperação da saúde vem sendo
 empregada pelo homem desde a antiguidade, auxiliando-o na prevenção e cura
 de doenças. A caatinga apresenta uma diversidade de plantas que são utilizadas
 como alternativa terapêutica. Tendo em vista a acessibilidade para aquisição das
 plantas que se encontram disponíveis na região, principalmente para as famílias
 de baixa renda e pela deficiência no acesso a medicina convencional.
 Objetivando elaborar um levantamento do conhecimento botânico-medicinal da
 população nativa, realizou-se um estudo de caso na localidade de Massapê a 32
 quilômetros do município de Tauá-Ceará, microrregião dos Inhamuns. Foram
 realizadas entrevistas semiestruturadas e informais com 10 famílias da
 localidade, que utilizam esse conhecimento para fins medicinais. No
 levantamento considerou-se o nome da planta, parte utilizada, preparação,
 indicação e contraindicação. Na investigação foram citadas 12 plantas da flora
 nativa, das quais 06 se destacam pelo número de indicações: Anadenanthera
 colubrina (Vell.) Brenan (Angico), Myracrodruon urundeuva M. Allemão (Aroeira),
 Ziziphus joazeiro Mart. (Juazeiro), Combretum leprosum Mart. (Mufumbo),
 Tabebuia impetiginosa Standl (Pau d'arco roxo) e Phyllanthus niruri L. (Quebra
 pedra). Os principais fins foram: assepsia, anti-inflamatório e antibacteriano. Das
 diversas formas de preparação, destacou-se o ato de: infusão, decocção e
 maceração, onde se utilizam raízes, cascas e entrecascas. Os resultados
 apontaram que as utilizações destes recursos alternativos se deram através de
 herança cultural e não enfatizou nenhuma contraindicação de uso.
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