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RESUMO

O emprego de plantas medicinais na recuperação da saúde é prática comum adotada pela população e se revela de grande importância na manutenção do conhecimento

tradicional sobre as espécies. Objetivou-se realizar um levantamento etnofarmacológico das espécies botânicas comercializadas em casas de produtos naturais, no município de

Divinópolis-MG. Os dados foram coletados a partir da observação, em 6 casas de produtos naturais, onde foram avaliadas as espécies de usos medicinais comercializadas, suas

indicações, partes utilizadas, formas de preparo e nome popular. As principais plantas foram estudas por meio de revisão bibliográfica, visando identificar a quais compostos se

devem suas propriedades. Os dados foram analisados através de cálculos percentuais e os resultados expressos na forma de gráficos e tabela. Foram identificadas 27 espécies

de plantas, pertencentes a 20 famílias. Das espécies levantadas, 9 são nativas do Brasil (33,33%) e 18 são exóticas (66,66%). As famílias predominantes, em número de

espécies comercializadas, foram a Asteraceae (25,92%), seguida da Fabaceae (7,4%). A parte mais utilizada foi a folha (70,37%) e a forma de preparo que prevalece foi a infusão

(62,96%), forma de extração de princípios ativos geralmente empregada para a folha. As espécies mais comercializadas foram: Cynara scolymus (Alcachofra), Hibiscus subdariffa

(Hibiscos), Melissa officinalis (Melissa), Cassia angustifólia (Sene) e Cammelia sinensis (Chá verde), usadas principalmente para: problemas digestivos, hepáticos, nas

articulações ou respiratórios, como diurético, anti-inflamatório, sedativo, e para obesidade, dores musculares e controle de colesterol. Através deste estudo pôde-se verificar que

um grande número das plantas é comercializado e utilizado com diferentes finalidades, contudo, é necessário precaução em relação às propriedades terapêuticas dessas plantas,

sobretudo quanto à indicação popular das mesmas, que, algumas vezes, difere da indicação científica.
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