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RESUMO

A utilização de fitoterápicos para o tratamento de doenças é bastante comum no
 Brasil, principalmente em localidades onde o acesso a fármacos é mais difícil,
 seja por questões financeiras ou pelo isolamento geográfico. Desse modo, as
 populações valem-se dos recursos vegetais que têm a sua disposição para
 produzir seus próprios medicamentos. Dentre as plantas com valor medicinal a
 família Lamiaceae é bastante citada, sendo empregada na terapêutica de
 diversas afecções. Nesse contexto foi feito um levantamento com o objetivo de
 resgatar o conhecimento sobre as espécies da família Lamiacea usadas na
 medicina popular no município de Uiraúna, Estado da Paraíba. Para a obtenção
 de dados, foram realizadas entrevistas com populares, raízeiros e comerciantes
 locais acerca do modo de uso, partes da planta utilizadas, modo de preparo e
 indicação terapêutica. Conforme a entrevista as espécies mais citadas foram
 malva (Plectranthus amboinicus Lour.: 37%), boldo (Plectranthus barbatus
 Andrews: 26%), alfazema braba (Hyptis suaveolens Poit.: 11%) e alecrim
 (Rosmarinus officinalis L.: 11%). Destas, 50% foram indicadas para o tratamento
 de distúrbios do sistema digestório, 33% para tratar afecções do sistema
 respiratório e 17% para problemas do sistema reprodutor feminino. As folhas são
 as partes da planta mais usadas perfazendo um total de 75%, sendo a forma de
 uso mais comum o chá. Nota-se que os conhecimentos de senso comum ou
 saber popular dos entrevistados e o científico acerca das plantas medicinais são
 válidos, havendo coerência na indicação terapêutica. Isto evidencia a
 necessidade da conservação do conhecimento popular e a riqueza inerente a
 este, além da preservação destas espécies, uma vez que são cultivadas pela
 população.
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