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As plantas são utilizadas como meio de cura e prevenção de doenças desde os
primórdios do surgimento do homem na terra. A etnobotânica ressalta essas formas
de uso dos vegetais. As primeiras utilizações de plantas medicinais no Brasil vieram
através da uma pratica resultante da forte influência cultural de comunidades
tradicionais. No século XX as plantas medicinais constituíam a base terapêutica
medicamentosa de grande parte da população principalmente nos países menos
desenvolvidos. Essa pratica é comum até os dias de hoje, na cura de diversas
doenças a partir de chás, infusão e outras. Neste contexto, esse trabalho teve como
objetivo, ressaltar a importância do uso das plantas e ervas medicinais na
comunidade Poço da Pedra, Aldeia pertencente a Tribo Atikum, comparando o seu
uso ao longo do tempo, assim como identificar as principais plantas medicinais
usadas pela comunidade e suas indicações. Esta aldeia está localizada 2º distrito
de Salgueiro, estado de Pernambuco. Foi realizada uma pesquisa através de
questionário com 30 moradores para obtenção de dados. Os entrevistados
destacaram a importância da pratica da fitoterapia na comunidade já que se trata de
um costume que é repassado de pai para filho. Foram citadas 31 espécies vegetais
usadas para fins terapêuticos, dentre as quais as mais usadas foram a imburana-decheiro (Amburana cearensis), a aroeira (Myracrodrun urundeuva), o alecrim
(Rosmarinus officinalis), e o jatobá (Hymenaea coubaril). As plantas são usadas de
diversas formas, as mais comuns são, chás, banho, lambedor e infusão, as
principais doenças tratadas a partir dessas plantas foram principalmente as do
sistema respiratório como gripe, tosse, e dores em geral. O preparo destes
fitoterápicos é realizado por pessoas que conhecem as plantas, a dosagem indicada,
ou seja, preparados de acordo com a sabedoria popular.
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