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RESUMO

O presente estudo foi realizado na comunidade rural de Buritis, pertencente ao município de Divinópolis – MG, onde foram usadas as dependências da Escola Municipal

Benjamim Constant para a realização da ação no dia 16/07/2016. Inicialmente a população convidada recebeu informações básicas sobre plantas medicinais, logo em seguida foi

aplicado um questionário com o objetivo de saber as plantas usadas, sua indicação, a forma como eram preparadas, se o entrevistado fazia uso de medicamentos fitoterápicos ou

alopáticos e se possuía alguma doença. No total foram 50 pessoas que participaram do questionário, 10% homens e 90% mulheres. Sendo que 86% deles eram adultos na faixa

etária de 19 a 59 anos, 2% adolescentes, 4% acima de 60 anos e 8% omitiram a idade. Quanto ao uso de medicamentos fitoterápicos, 16% fazem uso frequente. Sobre o uso de

medicamentos alopáticos, 14% fazem uso e possuem alguma doença, como hipertensão, diabetes, depressão e etc. Foram citados 38 tipos de plantas diferentes, utilizadas

principalmente para o tratamento de gripes, resfriados, infecções estomacais e intestinais. A porção da planta mais utilizada no preparo dos chás são as folhas e cascas. As

plantas mais citadas foram Hortelã, Capim-limão, Alfavaca, Funcho e Gengibre. A principal literatura científica consultada para a verificação da indicação do uso das plantas

supracitadas foi o livro Tratado das Plantas Medicinais, Minerais, Nativas e Cultivadas de Telma Sueli Mesquita Grandi. Utilizou-se também, como referência secundária, artigos

científicos. Observou-se que, em geral, os entrevistados conhecem bem o uso e as propriedades das plantas para fins medicinais, no entanto apenas 32% deles sabem a forma

correta de preparo.
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