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Introdução

Vários estudos, como os de Balée (1992), Gómez-
Pompa (1971; 1992), Oliveira (1992) e Posey (1987), 
entre outros, citados por Brasil (2001) demonstram que 
a biodiversidade não é só um produto da Natureza, mas 
também um produto da ação das sociedades e culturas 
humanas, em particular das sociedades tradicionais, 
não-industriais, que, interagindo com o meio natural, 
selecionam espécies de seu interesse para o cultivo e 
preservação, modificando o meio natural. Essas 
populações também detêm um grande conhecimento 
sobre a utilização de plantas medicinais, tendo um 
papel fundamental na manutenção de espécies e 
variedades nativas e seus sistemas de manejo.
  Várias plantas medicinais têm sido usadas para o 
tratamento de distúrbios gastrintestinais. A primeira 
droga sistematicamente efetiva contra problemas 
gástricos, a carbenoxolone, foi descoberta como 
resultado de pesquisas com Glycyrrhiza glabra 
(Alcaçuz), comumente usada pelos indígenas (Aktar &
Munir 1989). Um ponto importante a ser analisado é 
saber se a população conhece produtos naturais que 
tenham propriedades terapêuticas contra problemas 
gastrointestinais, pois ajudaria em muito 
principalmente para aquela população que não tenha 
uma renda muito satisfatória.

   Este trabalho tem como objetivo realizar um 
levantamento na forma de questionário sobre que tipo 
de produtos naturais poderiam ser eficiente contra 
problemas gastrointestinaisos na comunidade do Sitio 
Dos Pintos localizado em Dois Irmãos – PE.

Material e métodos

Este trabalho foi realizado no interstício dos meses de 
agosto e setembro do ano corrente, mediante a 
aplicação de um instrumento de pesquisa de campo, 

que consistia de um questionário simples, não nominal, 
aplicado quando da entrevista de moradores da 
comunidade Sitio dos Pintos localizada em Dois Irmãos 
- PE. Foram entrevistadas 60 pessoas, escolhidas 
aleatoriamente, mas considerando-se os gêneros 
masculino e feminino; onde que respondiam, 
oportunamente, a seguinte questão: Que tipo de plantas 
poderia curar problemas gastrointestinais?
Após a fase de coleta de dados, estes foram 
devidamente tabulados e organizados mediante a 
utilização de planilha estatística do programa Excel 
versão 7.0 da Microsoft.

Resultados e Discussão

Os valores percentuais referentes às escolhas 
assinaladas pelos entrevistados, conforme o gênero 
pode ser visualizada na tabela 1. Nesta tabela pode-se 
verificar que o maior percentual de escolha da planta 
que melhor seria indicada para o tratamento de 
problemas gastrointestinais seria o boldo, atingindo um 
percentual de 38,88% entre os entrevistados do gênero 
masculino e um percentual de 27,08% entre os 
entrevistados do gênero feminino, sendo que no geral 
este percentual foi de 30,30%. O boldo, cujo nome 
científico é Vernonia condensata, da família 
Compositae, originária da África, apresenta-se como 
arbusto perene que cresce até 2 ou 3 m de altura, 
formando touceiras; folhas alternas. Tem sabor amargo, 
cujas folhas, vêm sendo utilizada para diferentes fins, 
como analgésico, aperiente, colerético, desintoxicante 
do fígado, diurético e antidiarréico. É usado 
popularmente para a ressaca alcoólica (MARTINS e 
cols, 2003).  A segunda planta mais referida, em ambos 
os gêneros de entrevistados, foi a Erva Cidreira, 
atingindo os percentuais de 11,11% entre os 
entrevistados do gênero masculino e 12,5% entre os de 



gênero feminino. No geral o percentual foi de 12,12%. 
A erva cidreira, Melissa officinalis L., da família 
Labiatae, originária do Continente Europeu, apresenta-
se como erva perene; caule de secção quadrangular; 
folhas opostas ovais, verdes clara e brilhantes, 
denteadas; flores esbranquiçadas, reunidas em 
glomérulos, axilares. O seu odor é semelhante ao do 
limão. Suas principais indicações são: calmante, 
digestiva, carminativa, antiespasmódica, antinevrálgica. 
Usada ainda contra insônia, para problemas nervosos e 
no tratamento de feridas. Atua ainda como hipotensor 
(PANIZZA, 1999; MARTINS e cols, 2003). Atingindo 
um percentual de 11,11% entre os entrevistados do 
gênero masculino, o Louro cujo nome cientifico é 
Laurus nobilis apresenta em destaque na pesquisa, 
onde suas principais indicações são: contra distúrbios 
da digestão (sensação de peso no estômago e gases 
intestinais); estados gripais (acompanhado de mal estar 
ou cansaço). Segundo MARTINS e cols (2003), o 
Eucalipto, cujo nome cientifico é Eucaliptus globulus 
Labill, não é indicada para problemas gastrointestinais 
e sim para asma, gripe, tosse, febre e sinusite. As 
demais plantas assinaladas apresentaram um baixo 
valor percentual de escolha, embora a maioria das 
plantas citada apresente, conforme a literatura 
acessível, algum tipo de indicação para o tratamento de 
problemas gastrointestinais.

A grande preocupação é que existe, potencialmente, 
a chance de que muitas pessoas não conheçam a forma 
adequada de preparo dos produtos naturais para uso 
doméstico, o que torna importante a participação dos 
profissionais de saúde nesta área, visando uma 
integração do conhecimento utilizado pelo sistema de 
saúde oficial ao popular, pois os produtos naturais 
alternativos têm muito a oferecer, podendo possibilitar 
ao indivíduo relativa autonomia em relação ao cuidado 
com a sua saúde.
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Tabela 1. Percentuais de ocorrência dos tipos de plantas medicinais que podem curar problemas gastrointestinais segundo moradores 

da comunidade do Sítio dos Pintos - Dois Irmãos – Recife. Os dados foram organizados conforme o gênero dos entrevistados.

Geral % Masculino % Feminino %

Boldo 30,30 Boldo 38,88 Boldo 27,08

Não Conhece 15,15 Não conhece 11,11 Não Conhece 16,66

Erva Cidreira 12,12 Erva Cidreira 11,11 Erva Cidreira 12,5

Erva Doce 6,06 Louro 11,11 Erva Doce 8,33

Capim Santo 6,06 Imbusana 5,55 Capim Santo 8,33

Pitanga 3,03 Urtiga Branca 5,55 Pitanga 4,16

Louro 3,03 Espinheira Santa 5,55 Camomila 4,16

Seni 3,03 Laranja 5,55 Folha de Goiaba 4,16

Camomila 3,03 Seni 5,55 Seni 2,08

Folha de Goiaba 3,03 Alcachofra 2,08

Imbusana 1,51 Mastruz 2,08

Urtiga Branca 1,51 Babaçu 2,08

Espinheira Santa 1,51 Aroeira 2,08

Laranja 1,51 Carqueja 2,08

Alcachofra 1,51 Eucalipto 2,08

Mastruz 1,51

Babaçu 1,51

Aroeira 1,51

Carqueja 1,51

Eucalipto 1,51




