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Introdução

O conhecimento sobre plantas medicinais simboliza 
muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas 
comunidades e grupos étnicos na cura contra 
enfermidades em geral. O uso de plantas no tratamento 
e na cura de enfermidades é tão antigo quanto à espécie 
humana. Ainda hoje nas regiões mais pobres do país e 
até mesmo nas grandes cidades brasileiras, plantas 
medicinais são comercializadas em feiras livres, 
mercados populares e encontradas em quintais 
residenciais (MARTINS e cols, 2003).
É bem provável que das cerca de 200.000 espécies 
vegetais que possam existir no Brasil, na opinião de 
alguns autores, pelo menos a metade pode ter alguma 
propriedade terapêutica útil à população, portanto ser 
útil contra doenças. Hoje muitas pesquisas científicas 
comprovam as propriedades medicinais de várias 
plantas, comprovando (ou não) o uso popular destas 
plantas(CARIBÉ & CAMPOS, 1991. É importante 
ressaltar que, ao contrário do que muitos imaginam, 
algumas plantas quando usadas inadequadamente, 
fazem mal à saúde e por isso não se devem fazer uso 
sem conhecer as propriedades terapêuticas das plantas.
   Este trabalho tem como objetivo realizar um 
levantamento dos problemas de saúde que poderiam 
melhor ser curados com uso de produtos naturais 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 problemas de 
saúde poderiam ser curados por produtos naturais?
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 do problema de saúde que 
melhor  seria indicada  para ser curado por produtos 
naturais seria a gripe, atingindo um percentual de 18,75% 
entre os entrevistados do gênero masculino e um percentual 
de 13,04% entre os entrevistados do gênero feminino, 
sendo que no geral este percentual foi de 15,38%. Segundo 
PANIZZA (1999) os principais produtos naturais eficientes 
contra problemas de gripe são: Carqueja ( Bacharis trimera
(Less) D.C ), Alfazema (Lavandula sp),  Carrapicho 
Rasteiro ( Acanthospermum xanthioides), Mentrasto 
(Ageratum conyzoides), Cebola (Allium cepa ) e  Caraguatá 
( Bromélia antiacantha). O segundo problema mais 
referido entre o gênero de entrevistado masculino foi 
Problemas intestinais, com um percentual de 12,5%. Entre o 
gênero feminino foi dor estomacal com 13,04%. No geral 
prevaleceu dor estomacal com um percentual de 10,26%. 
Segundo PANIZZA (1999) os principais produtos naturais 
eficientes contra problemas intestinais são: Gengibre ( 
Zengiber officinalis), Açafrão ( Crocus sativus), Alecrim ( 
Rosmarinus offinalis ), Alfavaca( Ocimun spp.), Artemísia ( 
Artemisia vulgaris), Espinheira-Santa ( Maytenus 
ilicifolia), Mil-Folhas (Achilea millefolium) e outros. 
Segundo (MARTINS e cols, 2003) os principais produtos 
naturais eficientes contra Dores estomacais são: Erva 
Macaé ( Leonurus sibiricus ), Capim Cidreira ( 
Cymbopogon citratus), Carqueja ( Baccharis trimera ), 
Cordão de Frade ( Leonotis nepetaefolia ), Espinheira 
Santa (Maytenus ilicifolia), Eucalipto ( Eucalyptus 
globulus), Girassol( Helianthus annus), Jarrinha ( 
Aristolochia cymbifera) e outros. 



Os demais problemas de saúde assinalados 
apresentaram um baixo valor percentual de escolha, 
embora a maioria dos os problemas citados apresentam, 
conforme a literatura acessível, algum tipo de produto 
natural ideal para o tratamento. 

Bem, talvez este tipo de abordagem feito em outras 
regiões do próprio Estado, possam assinalar outras 
tendências, devido à particularidades das influências 
culturais locais.
     O uso de plantas medicinais pela população mundial 
tem sido muito significativo nos últimos tempos. Dados 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que 
cerca de 80% da população mundial fez o uso de algum 
tipo de erva na busca de alívio de alguma 
sintomatologia dolorosa ou desagradável. Isso mostra 
que os produtos naturais precisam ser utilizadas pela 
população nas suas necessidades básicas de saúde, em 
função da facilidade de acesso, do baixo custo e da 
compatibilidade cultural com as tradições populares. 
Uma vez que as plantas medicinais são classificadas 
como produtos naturais, a lei permite que sejam 
comercializadas livremente, além de poderem ser 
cultivadas por aqueles que disponham de condições 
mínimas necessárias. Com isto, é facilitada a 
automedicação orientada nos casos considerados mais 
simples e corriqueiros de uma comunidade, o que reduz 
a procura pelos profissionais de saúde, facilitando e 
reduzindo ainda mais o custo do serviço de saúde 
pública.
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Tabela 1. Percentual dos tipos de ocorrência dos tipos de problemas de saúde que podem ser curados por produtos naturais segundo 

moradores da comunidade do Sitio dos Pintos – Recife -– Recife. Os dados foram organizados conforme o gênero dos entrevistados.

Geral % Masculino % Feminino %

Gripe 15,38 Gripe 18,75 Gripe 13,04

Dor Estomago 10,26 Problemas intestinais 12,5 Dor Estomago 13,04

Tosse 8,97 Gastrite 9,38 Tosse 10,87

Inflamação 8,97 Tosse 6,25 Inflamação 10,87

Gastrite 7,69 Dermatite 6,25 Gastrite 6,52

Dor de Cabeça 6,41 Inflamação 6,25 Infecção 6,52

Infecção 6,41 Dor Estomago 6,25 Dor Cabeça 6,52

Problemas Intestinais 5,13 Dor Cabeça 6,25 Problemas Fígado 6,52

Cólica 3,85 Infecção 6,25 Enxaqueca 4,35

Problemas no Fígado 3,85 Próstata 3,13 Cólica 4,35

Dermatite 2,56 Mama 3,13 Pressão Alta 2,17

Enxaqueca 2,56 Rinite 3,13 Asma 2,17

Próstata 1,28 Dor Rim 3,13 Ameba 2,17

Mama 1,28 Dor Garganta 3,13 Rinite 2,17

Artrite 1,28 Cólica 3,13 Artrite 2,17

Rinite 1,28 HIV 2,17

Dor Rim 1,28 Ameba 2,17

Dor Garganta 1,28 Câncer 2,17

Asma 1,28 Verme 2,17

HIV 1,28 Dor Muscular 2,17

Ameba 1,28

Câncer 1,28

Verme 1,28

Anemia 1,28

Dor Muscular 1,28


