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O conhecimento tradicional sobre o uso das plantas medicinais vem se perdendo
 com o avanço da tecnologia e o uso de medicamentos sintéticos. O estudo
 etnobotânico abordando as plantas medicinais, permite resgatar o conhecimento
 popular dando base para estudos mais aprofundados e científicos tendo interesse
 industrial e gorvenamental. O objetivo do presente trabalho foi fazer o
 levantamento de quais espécies são utilizadas na medicina popular, qual a parte
 da planta que é utilizada e a forma de preparo. O estudo foi realizado no
 município de Goiandira, Goiás. A metodologia empregada foi a quali-quantitativa,
 tendo como universo amostral 21 entrevistas como teste piloto. A coleta dos
 dados ocorreu em Fevereiro e Março de 2011, com entrevistas estruturadas na
 forma de questionários. Os entrevistados foram escolhidos entre as pessoas mais
 idosas do município. Todos os entrevistados fazem uso de plantas para fins
 medicinais e a maioria deles cultivam alguma espécie em sua residência. Dos
 entrevistados mais de 50% possuem idade maior que 55 anos, sendo que
 57,14% dos entrevistados são do sexo feminino. Foram citadas 104 espécies e as
 mais utilizadas foram hortelã, erva cidreira, mentrasto, transagem, alfavaca e
 boldo. O uso de folhas foi a parte mais utilizada da planta e os modos de preparo
 mais utilizados foram infusão e decocção. A maior utilização das folhas e o modo
 de preparo talvez sejam devido a facilidade de obtenção tantos das folhas quanto
 da facilidade no modo de preparo.  Outro aspecto que ficou evidenciado é que a
 maioria plantas citadas são utilizadas para controle de gripe e resfriados, controle
 de verminoses, problemas estomacais e calmante.  A partir dos resultados
 obtidos verificou-se que a utilização de plantas medicinais é uma atividade mais
 praticada por pessoas de idade mais elevada, baseada em conhecimentos
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 transmitidos de geração a geração que merece destaque e registro para evitar a
 perda dos conhecimentos acerca da medicina tradicional.
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