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RESUMO

 

Tratamentos naturais têm sido implantados em programas de saúde pública no
 SUS, e regulamentados pela Portaria MS nº 971, de maio de 2006. O
 conhecimento sobre plantas medicinais é difundido pela Associação Casa de
 Ervas Barranco da Esperança e Vida (ACEBEV) em Porteirinha-MG. O objetivo
 deste trabalho foi realizar levantamento das espécies medicinais indicadas para
 usuários da associação e demonstrar a importância deste conhecimento.
 Entrevistou-se os responsáveis pelas indicações e os frequentadores da
 Associação, utilizando questionário semi-estruturado, no período de abril a maio
 de 2010. Foram identificadas 70 espécies de plantas medicinais, 36 espécies
 exóticas e 34 nativas do cerrado e caatinga. As espécies nativas mais indicadas
 são: jatobá (Hymenaeae stigonocarpa Mart. - Fabaceae) indicada para anemia;
 arnica (Lychnophora pinaster Mart - Asteraceae) para inflamações, mulungu
 (Erythrina verna Willd ou sinonimia E. mulungu- Fabaceae) para hipertensão e
 calmante e Sena (Senna catahartica (L.) Irvin & Barneby -Fabaceae) no
 tratamento de inflamações. Em media 200 pessoas são atendidas por semana
 pela associação, 25% homens e 75% mulheres. Fatores socioeconômicos
 demonstraram responsáveis pela procura de fitoterápicos, sejam como
 coadjuvantes ou alternativos. A entrevista indicou que 70% preferem a fitoterápia
 como recurso terapêutico, no entanto 60% não informam ao médico. Os idosos
 representam 30 % dos pacientes, 10% crianças e adolescentes, e 60% adultos. A
 transmissão do conhecimento sobre o uso de plantas medicinais se dá
 principalmente pela presença da ACEBEV(65%), 20% com suas mães, 30% com
 os pais e 30% com avós. Estudos etnobotânicos são importantes para
 valorização dos biomas já que as espécies nativas são amplamente utilizadas,
 entretanto faltam estudos farmacológicos da maioria das espécies. Constatou-se
 ainda à importância da associação na vida dos povos do sertão melhorando a
 saúde e orientando quanto ao uso seguro de plantas medicinais.
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