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RESUMO

UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS NA CIDADE ITABUNA-BAHIA
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Sabe-se que o uso das espécies vegetais com fins de tratamento e cura de
 doenças e sintomas se perpetuou na história da civilização humana e chegou até
 os dias atuais, sendo amplamente utilizada por grande parte da população
 mundial como eficaz fonte terapêutica. Deste modo, o presente trabalho teve
 como objetivo realizar um levantamento das plantas medicinais comercializadas
 em barracas montadas nas feiras livres e/ou calçadas no Centro da cidade de
 Itabuna (14°48'S e 39°18'W), Bahia, Brasil. Os dados foram coletados, através de
 entrevistas semi-estruturadas, conversas informais, listagem livre e questionários
 etnobotânicos. Um total de cinco raizeiros com idade entre 50-63 anos fizeram
 parte da pesquisa. O material coletado foi secado em estufa e os espécimes em
 floração receberam o tratamento convencional de herborização. Foram indicadas
 pelos raizeiros 73 espécies distribuídas em 38 famílias, sendo que destas 37
 famílias pertencem às Magnoliophyta e somente uma família, com uma única
 espécie, pertencente às Pteridophyta (Equisetum hiemale L.). As famílias mais
 utilizadas para fins medicinais são: Fabaceae sensu lato (12 espécies),
 Lamiaceae (6 espécies) e Asteraceae (5 espécies). No que se refere à parte
 vegetal mais utilizada das plantas a folha mereceu destaque na preparação dos
 remédios (31,41%), seguida da casca (23,43%) e outros (29,46%). Os principais
 usos medicinais estão relacionados ao tratamento das doenças e transtornos
 associados ao aparelho geniturinário com 21 espécies de plantas indicadas;
 seguida dos sintomas e achados anormais com 15 espécies, diabetes Mellitus 13
 espécies e doenças do aparelho digestivo, aparelho respiratório e sistema
 tegumentar 11 espécies. Em relação ao conhecimento etnobotânico, parte dos
 entrevistados falou a respeito do resgate popular quanto ao uso de plantas
 medicinais e o saber tradicional pode garantir a conservação da biodiversidade e
 a perpetuação de tais conhecimentos para futuras gerações.
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