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Este trabalho objetivou pesquisar as plantas medicinais referenciadas por raizeiros do 
município de Jataí-GO, evidenciando o Valor de Uso Reportado (VUR) e a conexão com 
os níveis filogenéticos atuais. Com cerca de 200 anos de história, Jataí localiza-se no 
Planalto Central do Brasil, Sudoeste de Goiás (17°52’53’’S e 51°42’52’’W), tendo 
atualmente, como principal fonte de renda o agronegócio. Para a seleção dos raizeiros e 
coleta dos dados aplicou-se o método bola de neve e a técnica de entrevistas 
semiestruturadas. Determinou-se as variáveis etnoespécie, parte usada, uso, modo de 
preparo, sintomas / doenças, relacionando aos sistemas corporais. Foram reportadas 515 
referências etnobotânicas para 112 etnoespécies principalmente dos clados Fabídeas, 
Lamídeas, e Campanulídeas. Sobressaíram as etnoespécies Pé-de-perdiz (Croton 
antisyphilliticus Mart.), Sangra-dágua (C. urucurana  Baill.), Pau-terra-de-folha-larga 
(Qualea grandiflora Mart.), Erva-de-Santa Maria (Chenopodium album L.), Amaro-
leite (Operculina hamiltonii  (G.Don) D.F.Austin & Staples), Algodãozinho-do-
campo (Cochlospermum regium (Mart. ex Schrank) Pilg.), Cavalinha (Equisetum 
hiemale L.) e Jaborandi (Piper aduncum L.), com VUR maior que 10. Os sistemas 
corporais mais importantes com relação ao número de etnoespécies reportadas foram 
respiratório, digestivo, circulatório e tegumentar. As etnoespécies mais versáteis em uso 
nos sistemas corporais foram Copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.), Pé-de-perdiz 
(Croton antisyphiliticus Mart), Cavalinha (Equisetum hiemale L.), Alecrim 
(Rosmarinus officinalis L.) e Fruta-de-lobo (Solanum paniculatum L). A prática da 
medicina tradicional em Jataí evidencia a conexão entre a escolha de plantas e os níveis 
filogenéticos derivados.  Algumas destas etnoespécies estão na listagem de plantas 
medicinais que o Ministério da Saúde do Brasil escolheu para a realização de 
monografias, fato que fortalece o valor do conhecimento do uso da flora nas práticas da 
medicina tradicional.  
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