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RESUMO

Atualmente a população utiliza recursos da medicina popular para tratamento de alguma doença, sendo que os conhecimentos das técnicas 
utilizadas e o emprego são transmitidos por gerações de forma oral. A história do uso de plantas medicinais tem mostrado que elas fazem parte 
da evolução humana e foram os primeiros recursos terapêuticos utilizados pelos povos. As antigas civilizações têm suas próprias referências 
históricas acerca das plantas medicinais e muito antes de aparecer qualquer forma de escrita, o homem já utilizava as plantas e entre estas, 
algumas como alimento e outras como remédio. As propriedades medicinais das plantas representam fator de grande importância para a 
manutenção das condições de saúde das pessoas, por exemplo, regular o funcionamento do aparelho digestivo, atuar no processo inflamatório, 
assim como na resposta imunológica do organismo. Este trabalho teve como objetivo registrar as indicações terapêuticas, as formas de uso e a 
importância do conhecimento popular através de levantamento etnofarmacológico qualitativo das plantas digestivas e anti-inflamatórias, 
utilizadas para fins medicinais na cidade de São Luís em feiras, mercados e lojas de produtos naturais. Foi realizado um levantamento por meio da 
coleta das plantas e entrevistas semiestruturadas com informações tais como: nome popular e cientifico. Nesta pesquisa observou–se que o 
principal meio de utilização das plantas medicinais aponta a preparação na forma de chá (cascas, folhas e flores) que foram pautadas e 
enumeradas em planilhas de Excel 2010. Após visitas em feiras (4), mercados (3) e estabelecimentos comerciais (8), foram catalogadas diversas 
espécies quanto ao uso medicinal, referente ao sistema Digestivo com destaque para (Peumus boldus, Matricaria recutita, Cymbopogon citratus, 
Camellia sinensis) e os anti-inflamatórios obteve-se (Schinus terebinthifolius Raddi, Copaifera langsdorffii, Zingiber officinale). Tendo em vista os 
aspectos observados, conclui-se que as plantas são bastantes indicadas e procuradas pela população por serem acessíveis e mais baratas e com 
finalidade de melhorar a digestão e com ação antiinflamatória, além de que há divergência entre o conhecimento popular e a literatura das 
plantas encontradas principalmente nas feiras. É necessário pesquisas e treinamentos para o esclarecimento de informações sobre as ações das 
plantas, a garantia de acesso seguro e uso racional.
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