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As plantas são utilizadas desde o início da existência humana em tratamentos de saúde, 
porém a mudança das condições de vida das populações resultou, atualmente, na 
redução desta utilização. A etnobotânica, além de fazer o resgate das espécies utilizadas 
e cultivadas como remédio, valoriza o conhecimento popular. A utilização da 
fitoterapia é uma alternativa de tratamento de baixo custo, que traz o bem-estar, uma 
vez que os efeitos colaterais, na maioria das vezes, são atenuados. O município de 
Luzerna possui o projeto “Farmácia Viva”, o qual incentiva a produção e utilização de 
plantas medicinais no tratamento preventivo e de patologias de menor complexidade. 
Objetivou-se inventariar as plantas utilizadas, suas indicações terapêuticas e a 
procedência, na medicina popular por moradores do município de Luzerna, SC, Brasil. 
O estudo foi realizado com grupo de moradores que participam de atividades realizadas 
pela administração municipal na área da saúde, por meio de questionário 
semiestruturado. Retornaram um total de 29 questionários, destes, a maioria pertencia 
à faixa etária acima de 60 anos (90%), do sexo feminino (69%), residentes na zona 
urbana (66%), residindo em casa (100%), com renda de até um salário mínimo (83%) 
e escolaridade de ensino fundamental incompleto (79%). Foram listadas um total de 34 
espécies bioativas, destas a mais citada foi a camomila (Matricaria recutita L., 
Asteraceae) em 17 questionários, seguida pela marcela (Achyrocline satureioides 
(Lam.) DC., Asteraceae) em 16 questionários, da hortelã (Mentha spicata L., 
Lamiaceae) em 14 questionários, da tansagem (Plantago tomentosa Lam., 
Plantaginaceae) em 12 questionários e do capim cidreira (Cymbopogon citratus (DC.) 
Stapf, Poaceae) em 10 questionários. As indicações terapêuticas mais citadas são 
problemas digestivos, dor de estômago e gastrite (nove espécies), calmante (sete 
espécies) e gripe, resfriado, febre, tosse e bronquite (seis espécies). Com relação à 
origem do conhecimento da utilização destas plantas, a maioria recebeu tal informação 
do grupo familiar (74%) e tem seu próprio cultivo (69%). A maior parte dos 
entrevistados sempre utilizaram plantas no tratamento de enfermidades (90%) e 
utilizam como complementação à terapia alopática (86%). Assim, pode-se verificar a 
utilização de 34 espécies de plantas medicinais, com ênfase na utilização para 
enfermidades relacionadas ao sistema digestório e cultivo próprio. 


