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RESUMO 

As plantas medicinais são muito utilizadas como alternativa de cura de várias 
doenças, o que proporciona melhoria na qualidade de vida das pessoas e oferece 
outra opção de tratamento além dos medicamentos alopáticos. Neste contexto, 
este estudo teve como objetivo investigar o uso de plantas medicinais por 
moradores da comunidade Lago do Limão no município de Iranduba, Amazonas. 
Trata-se de um estudo descritivo e de campo, onde foram entrevistadas 10 
famílias sorteadas e que aceitaram participar da pesquisa em concordância com o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para isso, utilizou-se um roteiro de 
entrevistas com perguntas abertas e fechadas. Os resultados revelaram que todas 
as famílias entrevistadas são procedentes de municípios do Estado do Amazonas 
e com grau de escolaridade diversificado. Constatou-se que as principais 
morbidades que afetam essa população são: malária, viroses e Doenças de 
Veiculação Hídrica (DVH). Todos os entrevistados afirmaram que fazem uso 
constante de plantas medicinais dentre as principais: abacateiro, açaizeiro, 
alfavaca, alho, amor crescido, anador, andiroba, arruda, babosa, boldo, cajueiro, 
capeba, capim santo, carapanaúba, catinga-de-mulata, coirama, copaíba, crajiru, 
elixir paregórico, erva cidreira, goiabeira, hortelã, jambu, jatobá, jucá, malvarisco, 
mangarataia, mastruz, oriza, pata de vaca, quebra pedra, saracura-mirá, saratudo 
e vassourinha. Suas indicações de uso e preparo se dão através do 
etnoconhecimento passado de geração a geração. Na maioria das vezes a 
população estudada tem acesso à assistência médica, mas seus tratamentos 
sempre estão associados tanto a terapêutica alopática quanto à medicina 
tradicional.  
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INTRODUÇÃO 

Na Amazônia, as plantas medicinais representam um importante ponto de encontro entre 
permanências e rupturas culturais, estabelecidas desde os primeiros contatos inter-tribais, 
inter-étnicos, consolidadas no entrecruzamento das principais matrizes presentes no 
processo de formação do povo brasileiro. Pois os saberes amazônicos, sistematizados em 
diversas matizes indígenas e caboclos, seringueiros, nordestinos, pescadores, colonos, 
garimpeiros, regatões consolidaram-se em suas práticas, destacando-se o uso dos 
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remédios do mato como um de seus traços mais marcantes (RIBEIRO, 1995). Além do que, 
desde a Declaração de Alma-Ata em 1978, a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem 
expressado a sua posição favorável a respeito da necessidade de valorizar a utilização de 
plantas medicinais no âmbito sanitário, tendo em conta que 80% da população mundial 
utilizam estas plantas ou preparações destas no que se refere à atenção primária a saúde. 
Ao lado disso, destaca-se a participação dos países em desenvolvimento nesse processo, já 
que possuem 67% das espécies vegetais do mundo (BRASIL, 2004). Por outro lado, Berg 
(1987) alerta que no Brasil, essas plantas da flora nativa são consumidas com pouca ou 
nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas. Propagadas por usuários e 
comerciantes, muitas vezes são empregadas para fins medicinais diferentes daqueles 
utilizados pelos silvícolas. Mas, para outros autores dentre eles Collares (2002) as plantas 
medicinais ocupam um espaço cada vez maior como alternativa terapêutica viável e seus 
derivados naturais representam uma fonte de saúde eficaz que, a cada dia, adquire maior 
importância na medicina moderna. Portanto neste estudo, investigou-se o uso de plantas 
medicinais em uma comunidade rural, avaliou-se o perfil socioeconômico dessa população, 
identificaram-se as principais morbidades e; com isso organizou-se um banco de dados com 
as plantas medicinais citadas e suas principais indicações de uso.  
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo e de campo (TOBAR & YALAOUR, 2001), realizado no 
mês de março de 2008, na comunidade Lago do Limão, município de Iranduba - Amazonas. 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2007) este município possui 
uma área de 2.215 km2, uma população de 32.869 habitantes e está a 22 km da capital 
Manaus.  

A coleta de dados ocorreu após autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 
Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas (CEP-ESA-UEA). 

Nas entrevistas, foi utilizado um roteiro constituído de perguntas abertas e fechadas 
buscando informações sobre dados socioeconômicos, principais morbidades e sobre o uso 
de plantas medicinais. A amostra foi de 10 famílias sorteadas.  

Como critério de escolha, definiu-se: pessoas acima de 18 anos em concordância com o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Os resultados foram expostos em tabelas, gráficos e figuras, e analisadas com base no 
referencial teórico. Alguns softwares dentre eles o Harvard Graphics, o MiniTab® Release14 
e o Microsoft Office 2007 auxiliaram no decorrer deste estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram entrevistadas 10 famílias residentes na comunidade Lago do Limão, onde todas as 
famílias são procedentes do estado do Amazonas: 7 (70%) são do município de Iranduba, 2 
(20%) de Manaus e 1 (10%) do município de Barcelos (Gráfico 1). 

Quanto ao grau de escolaridade: 1 (10%) analfabeto, 3 (30%) alfabetizado, 2 (20%) com 
ensino fundamental, 3 (30%) com ensino médio completo e 1 com ensino superior. 

As principais morbidades (Gráfico 2) que mais afetam a comunidade são a malária, 
sobretudo pelo fato da Amazônia Legal ser considerada área endêmica (SUÁREZ-MUTIS & 
COURA, 2007) e pelo modo de vida daquela população, que estão mais expostas aos 
vetores, tornando-os mais vulneráveis; as viroses estão relacionadas às freqüentes 
variações climáticas (OMS, 2008) e; as Doenças de Veiculação Hídrica (DVH) que estão 
intimamente ligadas às condições sanitárias e ao tratamento inadequado da água 
consumida (FOCACCIA, 2000).  

Todos os participantes afirmaram que fazem uso constante das plantas medicinais (Tabela 
1) para tratamentos nas mais diversas indicações (BORRÁS, 2003), a exemplo da Figura 1, 
onde a folha de uma planta estava sendo utilizada como antiinflamatório de uso externo. 
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Para alguns autores (MENÉNDEZ, 2003; GARNELO & LANGDON, 2005) esta prática de 
auto-atenção essencialmente exercida no âmbito familiar está relacionada com diversos 
fatores, tais como: éticos, étnicos, religiosos, econômicos, socioculturais, políticos, entre 
outros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 – Distribuição geográfica da procedência das famílias entrevistadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2 – As principais morbidades que afetam a comunidade Lago do Limão. 
 
 
 
 

 
 
 
Tabela 1. Relação das plantas medicinais com nome popular, nome científico e suas 
indicações de uso, segundo os entrevistados. 
 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO PRINCIPAIS INDICAÇÕES 
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Abacateiro Persea gratissima Diurético, anti-reumático 

Açaizeiro Euterpe precatória Distúrbios intestinais 

Alfavaca  Ocimum micranthum Antiinflamatório e analgésico 

Alho Allium sativum L. Hipertensão Arterial, resfriado 

Amor crescido Portulaca pilosa Gastrite, úlcera 

Anador Coleus barbatus Dores em geral 

Andiroba  Carapa guianensis Cicatrizante 

Arruda Ruta graveolens L. Antiinflamatório 

Babosa Aloe vera Queimaduras, hemorróidas 

Boldo Lamium album L. Doenças do fígado e estômago 

Cajueiro Anacardium occidentale Banho de asseio, diarréia 

Capeba  Piper Marginatum Erisipela e picada de insetos 

Capim Santo Cymbopogom citratus Antiespasmódica e analgésica 

Carapanaúba  Aspidosperma nitidum Doenças do fígado e malária 

Catinga-de-mulata Tanacetum vulgare Cicatrizante e antiséptico 

Coirama  Kalanchoe brasiliensis Antiinflamatório (uso externo) 

Copaíba  Copaifera multijuga  Inflamações em geral 

Crajiru  Arrabidaea chica Antiinflamatório 

Elixir paregórico  Piper hispidum Diarréia  

Erva cidreira Lippia Alba Antiespasmódico e insônia 

Goiabeira Psidium guayava Adstringente  

Hortelã  Mentha piperita Dor de barriga, verminose 

Jambu  Spilanthes acmella Tosse 

Jatobá  Hymenaea courbaril Infecções respiratórias 

Jucá  Caesalpinia férrea Diabetes, anti-anêmico 

Malvarisco Coleus amboinicus  Anti-séptico bucal 

Mangarataia Zinziber officinale Estimulante gastrointestinal 

Mastruz Chenopodium ambrosiodes Gastrite e problemas hepáticos 

Oriza  Pogostemon patchouly Anti-séptico 

Pata de vaca Bauhinia forticata Diabetes e reumatismo 

Quebra pedra Phyllanthus niruri Doenças renais 

Saracura-mirá  Ampelozizyphus amazonicus Febre, infecção intestinal 

Saratudo Byrsonima intermédia Inflamações, gastrite 

Vassourinha  Scoparia dulcis Diarréia e alergia 
 

   Fonte: BORRÁS, 2003. 

Vale ressaltar, que as plantas medicinais têm sido revalorizadas em todas as classes sociais 
e também em países desenvolvidos, por diversas razões, dentre elas para livrar-se dos 
efeitos colaterais indesejáveis dos medicamentos sintéticos. Principalmente, explicam 
Simões et al (1999) porque os compostos químicos das plantas chamados de princípios 
ativos, podem ser melhor assimilados pelo organismo humano. Portanto, o uso de produtos 
de origem natural não está atrelado somente a fatores econômicos e, não são exclusivos de 
comunidades tradicionais, tendo em vista, que na França, 82% da população optam por 
medicamentos naturais e na Alemanha, os fitoterápicos atingem cerca de 50% dos 
medicamentos adotados pelo receituário médico.  
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No tocante, a World Health Organization (2002) e Lameira et al. (2004), reconhecem e 
apóiam o uso de plantas medicinais quando utilizadas com orientações de profissionais da 
área da saúde qualificados para exercer tal conduta. Por outro lado, Alcântara (1995) e 
Schwartsman (1992) alertam ao perigo do uso indiscriminado e sem nenhuma orientação, 
principalmente ao que diz respeito aos diversos tipos de intoxicação por plantas. 

CONCLUSÃO 

Este estudo permitiu conhecer o modo de vida e a experiência das famílias com plantas 
medicinais e, que as indicações de uso e preparo se dão através do etnoconhecimento 
passado de geração a geração, pois todos informaram que quando adoecem recorrem às 
plantas medicinais, mas que também buscam atendimento médico no Posto de Saúde da 
comunidade. Embora utilizem o medicamento alopático prescrito concomitante às plantas.  

Portanto, faz-se necessário uma qualificação multiprofissional adequada em relação à 
composição química das plantas medicinais, seu efeito no organismo humano, seu uso 
associado às drogas alopáticas, seus efeitos colaterais e o comprometimento da saúde por 
possíveis intoxicações, quando utilizadas por tempo prolongado.  

Sugere-se que mais estudos sejam realizados em outras populações e recomenda-se que 
os cursos de graduação de ciências da saúde e áreas afins, incluam em seus currículos 
disciplinas que abordem essa temática.  

A indústria farmacêutica também pode contribuir para o avanço desta prática realizando 
estudos que levem em consideração a etnofarmacologia e a epidemiofarmacologia, pois as 
drogas seriam produzidas de acordo com as características biogenéticas dos grupos étnicos 
e baseadas nos estudos etnoepidemiológicos de cada região. Mas também que respeitem 
os direitos de propriedade intelectual das comunidades tradicionais, promovendo a 
repartição de benefícios pelo uso do saber tradicional, afim melhorar a qualidade de vida 
dessa população e tê-los como aliados para preservação dos recursos naturais da 
Amazônia. 
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Figura 1– Folha de co(i)rama utilizada como antiinflamatório. 

 



II INTERNATIONAL CONGRESS OF GEOGRAPHY HEALTH 

IV Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 

Geosaúde, 30 de novembro a 03 de dezembro de 2009 

 
2038 

Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia – INPA 

REFERÊNCIAS 

ALCÂNTARA, H. R. Toxicologia clínica e forense. São Paulo: ANDREI, 1985. 

BERG, M. E. Plantas Medicinais da Amazônia: Contribuição ao seu Conhecimento 
Sistemático. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Programa 
Trópico Úmido/MPEG. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1987. 

BORRÁS, M. R. L. Plantas medicinais da Amazônia: medicinais ou mágicas? Plantas 
comercializadas no Mercado Municipal Adolpho Lisboa. Manaus: Editora Valer/Governo 
do Estado do Amazonas, 2003. 

BRASIL. MINISTERIO DA SAÚDE. Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos 
Fitoterápicos, Sumário Executivo, Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de 
Atenção Básica, Gerência Técnica de Assistência Farmacêutica, 2004. 

COLLARES. D. Plantas medicinais, cosméticas e aromáticas. Revista Eco 21, Rio de 
Janeiro, Ano XII, n 71, Outubro de 2002. 

DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA. In: OMS; Unicef. Primeira Conferência Internacional 
sobre Cuidados Primários de Saúde; 1978 Set. 6-12; Alma-Ata (URSS). Acesso em: 01 
março de 2009. Disponível em: <http://www.opas.org.br/coletiva/uploadArq/Alma-Ata.pdf>. 

FOCACCIA, R. Hepatites Virais In: Veronesi, R. & Focaccia R. Tratado de Infectologia. 
Ed. Atheneu, Vol. 1, São Paulo, 2000, p. 286-288. 

GARNELO, L.; LANGDON, J. A Antropologia e a Reformulação das Práticas Sanitárias na 
Atenção Básica à Saúde. In: Minayo, M. C; Coimbra Jr. C. E. A (orgs.). Críticas e 
Atuantes. Ciências Sociais e Humanas em Saúde na América Latina. p.133-156. Rio de 
Janeiro: Ed. Fiocruz, 2005. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. População do 
município de Iranduba. Disponível em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 09 abr. 2008. 

LAMEIRA, O. A. et al. Plantas medicinais: uso e manipulação. Comunicado Técnico n. 
128. EMBRAPA. Belém: Pará, 2004. 

MENÉNDEZ, E. L. Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y 
articulaciones práticas. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 8(1):185-207, 2003. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD - OMS. El cambio climático: un problema para el 
sector de la salud. Disponível em: <www.who.int/world-health>. Acesso em: 14 abr. 2008. 

RIBEIRO, D. O povo brasileiro: formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995. 

SCHWARTSMAN, S. Plantas venenosas e animais peçonhentos. São Paulo: Sarvier, 
1992. 

SIMÕES, M. O. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. Porto Alegre: Ed. da 
UFRGS, 1999. 

SUÁREZ-MUTIS, M. C; COURA, J. R. Mudanças no padrão epidemiológico da malária em 
área rural do médio Rio Negro, Amazônia brasileira: análise retrospectiva. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, 23(4):795-804, abr, 2007. 

TOBAR, F; YALOUR, M. R. Como fazer teses em saúde publica: conselhos e idéias 
para formular projetos e redigir teses e informes de pesquisas. 20 ed. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2001. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Traditional Medicine Strategy 2002 -2005. 
Geneva Switzerland, 2002. 

http://www.opas.org.br/coletiva/uploadArq/Alma-Ata.pdf

