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RESUMO 

 
O presente estudo desenvolvido no povoado Juá, município de Paulo Afonso-BA, 
objetivou analisar se houve declínio do uso de plantas medicinais (cultura local) 
frente ao uso de alopáticos após a chegada da Unidade Básica de Saúde (UBS) 
naquela localidade, evidenciando os hábitos fitoterápicos olvidados após a chegada 
do médico e da Unidade Básica de Saúde. Baseando-se na revisão da literatura, e 
questionário dirigido à população local, principalmente os que residem há mais de 
dez anos no povoado. Esta pesquisa foi desenvolvida mediante estudo de caso, que 
se caracteriza por ser de análise qualitativa e quantitativa, com vistas a aferir o 
susodito impacto da chegada da Unidade Básica de Saúde sobre a utilização de 
fitoterápicos. Percebeu-se escassez bibliográfica referente ao Povoado Juá-BA. O 
histórico uso de fitoterápicos restou evidenciado através do estudo, e a manutenção 
desta tradição também ficou demonstrada por meio dos dados coletados em 
contraposição a uma parcela mínima que adotou o uso dos alopáticos. A riqueza 
vegetal do bioma caatinga guarda inúmeros princípios ativos capazes de tratar uma 
variedade de enfermidades. Como resultado da pesquisa também se resgatou a 
literatura local, através do livro "Juá: a história contada em versos", que contribui 
para o fortalecimento da cultura local e dos laços entre os moradores e o seu 
passado, o que, invariavelmente, finda por remeter ao resgate das tradições de toda 
uma comunidade. A pesquisa não tem pretensão de esgotar o tema, trazendo 
supedâneo importante para o desenvolvimento de futuros projetos. 
 
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Alopáticos.  Bioma Caatinga.Cultura local. 

Saúde. 
  



 

ABSTRACT 

 

The present study, developed in the town of Juá, in the municipalityof Paulo Afonso-
BA, aimedtoanalyzeiftherewas a decline in the use ofherbal medicines (local culture) 
againstallopathic use afterthearrivalofthe Basic Health Unit (UBS) in thatlocality, 
phytotherapicsforgottenafterthearrivalofthedoctorandthe Basic Health Unit, 
basedontheliteraturereview, and a questionnaireaddressedtothe local population, 
thesameselectedamongthosewhohavelived in thevillage for more thantenyears. 
Thisresearchwasdevelopedthrough a case study, whichischaracterized as a 
kindofqualitativeanalysis, with a viewtoassessingthesuddenimpactofthearrivalofthe 
Basic Health Unit onthe use ofherbal medicines. Bibliographicalshortagesrelatedtothe 
Juá-BA Populationwerenoticed, opens space for publicationsandstudies. The 
historical use ofphytotherapicswasevidencedthroughthestudy, 
andthemaintenanceofthistraditionwasalsodemonstratedthroughthecollected data as 
opposedto a minimalportionthatadoptedthe use ofallopathic. The 
plantrichnessoftheCaatinga biomekeepscountlessactiveprinciplescapableoftreating a 
varietyofdiseases. As a resultoftheresearch, healsorescuedthe local 
literaturethroughthe book "Juá: historytold in verses", 
whichcontributestothestrengtheningofthe local 
cultureandthebondsbetweentheresidentsandtheirpast, which, invariably, 
remittothetraditionsofanentirecommunity. The research does 
notpretendtoexhaustthetheme, bringingimportant base for thedevelopmentof future 
projects. 
 
Key-words: Medicinal Plants. Allopathic.  Caatinga Biome. Local culture. Health.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Localizado a quarenta quilômetros do município de Paulo Afonso-BA, encontra-

se o povoado Juá. Rico em biodiversidade passou a contar com a presença de 

médicos e da Unidade Básica de Saúde no ano de 2004. Até então, havia um 

projeto local intitulado “Onde não há médico”, que era gerido pela Pastoral da Igreja 

Católica. Tal projeto objetivava a utilização de plantas nativas na formulação de 

chás, pomadas, infusões, e emplastros no intuito de tratar ou amenizar as 

enfermidades dos moradores do local. Contavam também com uma farmácia, para 

manipulação dos fitoterápicos do local, atualmente desativada. Nesta farmácia havia 

maquinário rudimentar que era utilizado para as formulações e preparos. 

 

Figura 1:  Mapa de localização do povoado Juá 

MAPA DA LOCALIZAÇÃO DO POVOADO JUÁ 

 

 
 

Fonte: SANTOS, NASCIMENTO. 2014, p.40. 

 

O projeto evidenciou os hábitos fitoterápicos desta comunidade, no que tange a 

sua história no uso de plantas, ervas e frutos medicinais gradativamente preteridos 

pela chegada do médico e da Unidade Básica de Saúde, investigando a viabilidade 
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do resgate, realizando um levantamento das plantas medicinais validadas 

cientificamente e enfatizando os benefícios de sua utilização no tratamento das 

patologias afetas às suas aplicações. 

As plantas medicinais representam opção eficaz e viável aos alopáticos, já que 

do ponto de vista econômico, o custo é bastante reduzido quando a matéria prima é 

cultivada pela própria comunidade ou é nativa entre a vegetação característica da 

região, eliminando ou reduzindo os impactos no orçamento familiar dos envolvidos. 

Pelo viés cultural, preserva-se e propaga-se a tradição da comunidade ou da 

região, proporcionando a perpetuação do conhecimento ancestral, reduzindo o uso 

de fármacos no tratamento de enfermidades de menores complexidades. 

O estudo possui como objetivo geral avaliar através de questionário semi-

estruturado se há fatores que levam a população do Povoado Juá ao crescente uso 

de medicamentos alopáticos e da medicina tradicional, em detrimento de antigas 

práticas locais, especificamente a fitoterapia, a partir da realização de um estudo de 

caso no Povoado Juá, município de Paulo Afonso-BA. 

Especificamente buscou-se mensurar através da análise estatística dos dados 

coletados e do questionário aplicado na comunidade, o hábito do uso de 

medicamentos alopáticos e de fitoterápicos. 

Ainda, identificaram-se os principais fatores que levam ao uso de fitoterápicos e 

do medicamento alopata tradicional. 

Por fim, como escopo inevitável, a pesquisa primou por resgatar a memória 

fitoterápica da comunidade do Juá e enriquecê-la com conhecimentos 

cientificamente validados. 
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2 O HOMEM E O MEIO AMBIENTE 

 

O homem é o único animal que possui a capacidade de transformar suas 

relações com o meio ambiente, não perdendo a estreita relação com os fenômenos 

da natureza e utilizando-os para seu próprio interesse, segundo a pesquisadora Rita 

de Cássia T. Moreira et al (2002). Desta feita desde a antiguidade o homem se vale 

dos recursos naturais que dispõe para seu benefício. Modificando-os ou domando-

os. 

Para Amorozo (1996) “a sociedade humana acumula um acervo de 

informações sobre o ambiente que a cerca, que vai possibilitar-lhe interagir com 

este, para permitir prover suas necessidades”. Sendo assim, percebe-se que desde 

a antiguidade as Comunidades Tradicionais utilizam as plantas medicinais para 

alívio das suas chagas. 

 

A transmissão deste conhecimento bem como pesquisas acerca dos 
usos terapêuticos de vegetais, vem como reforço a ameaça de 
extinção de inúmeras espécies, muitas destas ainda desconhecidas 
da ciência (MOREIRA et al, 2002, p.205). 

 
O bioma de caatinga é rico em sua biodiversidade. Pelo clima árido e inóspito, 

percebe-se a presença vegetação resistente, que se desenvolve sem necessidade 

de grandes expensas. Muitas nascem espontaneamente no solo arenoso e quente. 

Dentro deste contexto rude várias espécies nativas vêm sendo utilizadas de 

longa data pelas comunidades locais como plantas medicinais.Elencam-se a seguir 

as diferenças observadas entre as plantas medicinais e fitoterápicos. 

 

2.1 PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS 

 

Por definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo Bordignon e 

Oliveira (2011), “planta medicinal” é toda planta administrada ao homem ou animal, 

por qualquer via ou forma, que exerça alguma ação terapêutica, e que deve ser 

diferenciada de fitoterápicos.  

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada n° 48/2004 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fitoterápicos são medicamentos 

preparados exclusivamente com plantas medicinais, ou parte delas, que possuem 
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propriedades reconhecidas de cura, prevenção, diagnóstico ou tratamento 

sintomático de doenças, validadas em estudos etnofarmacológicos, documentações 

tecnocientíficas ou ensaios clínicos. 

Levando-se em conta a extensão do Brasil e a diversidade da sua flora, 

percebe-se o quanto desta está à disposição do nosso povo. Tanto do que já se 

sabe,quanto do que ainda está por ser descoberto. Segundo o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) o Brasil deveria ser referência no mercado mundial de fitoterápicos, 

uma vez que o país possui a maior biodiversidade do planeta, devido variedade de 

biomas, possui uma diversidade enorme na flora. 

 
A Fitoterapia vem crescendo de forma importante nos últimos anos, 
fato este, possivelmente, associado aos altos custos dos 
medicamentos da indústria farmacêutica e a valorização da utilização 
de produtos naturais através de meios de comunicação (SILVEIRA 
apud LIMA-SARAIVA et al, 2015, p.02). 

 

A assertiva acima corrobora a importância dos fitoterápicos enquanto 

alternativa a uma indústria farmacêutica onerosa e desestimuladora da utilização de 

elementos culturais de fácil acesso, cujos princípios ativos são comprovados em 

centenas de casos específicos. 
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3 O USO DAS PLANTAS MEDICINAIS NO BRASIL 

 

Desde o início história do povo brasileiro observa-se como característica das 

populações indígenas, dos africanos e posteriormente dos imigrantes europeus, o 

uso de plantas medicinais. 

Percebe-se que a indústria farmacêutica toma posse destes saberes populares, 

validando-os cientificamente e utilizando-os como base para medicamentos 

alopáticos, os quais retornam para uso da população nos balcões das farmácias, 

com preços elevados. 

 

O conhecimento de plantas medicinais no Brasil foi influenciado 
desde muito tempo por colonizadores, nativos, e africanos, e 
atualmente os estudos sobre ervas medicinais nos serviços de 
atenção básica parecem estar em evolução (ANTÔNIO; TESSER; 
MORETTI-PIRES, 2013). 
 
É necessária uma mudança no atual modelo médico para permitir a 
integração entre a medicina ocidental e tradicional evidenciando 
dentre outras terapias a fitoterapia (LIMA-SARAIVA et al, 2015,p.02). 

 

Mais uma vez, evidencia-se a necessidade de fortalecimento da cultura local de 

uso de fitoterápicos em detrimento do uso de alopáticos. 

 

3.1 AS POLÍTICAS NACIONAIS PARA O USO DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

No Brasil a Política Nacional de Prática Integrativas e Complementares 

(PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS) foi aprovada em 03 de maio de 2006, 

através da Portaria No 971 do Ministério da Saúde (MS) e nela a fitoterapia aparece 

em evidência. Ainda em 2006 foi publicada a Política Nacional de Plantas Medicinais 

e Fitoterápicos (PNPMF). 

Em 2009 a Portaria No2.960 aprovou o Programa Nacional de Plantas 

Medicinal e Fitoterápicos (BRASIL, 2008). Seguindo esta linha, o Ministério da 

Saúde no âmbito do SUS através da Portaria MS/GM No886/2010 instituiu a 

Farmácia Viva como um modelo de farmácia no contexto da Assistência 

Farmacêuticanacional. Este modelo, originalmente proposto e assim denominado 

pelo Prof. Francisco Matos, abrange o cultivo e beneficiamento de plantas 
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medicinais, edispensação de fitoterápicos na forma de preparações magistrais e 

oficinais (RANDAL; BEHRENS; PEREIRA, 2016). 

O país tem se renovado nos estudos e usos das ervas medicinais nos 

serviços de Atenção Básica à Saúde sendo a Farmácia Viva, supracitada, excelente 

exemplo. As Farmácias Vivas estimulam a produção local de plantas medicinais. A 

produção de plantas em baixa escala permite maior controle sobre as variáveis que 

podem surgir em relação às plantas, garantindo a qualidade das espécies (MATOS, 

1998). 

A iniciativa da implantação da Farmácia Viva oferece vantagens que vão além 

da própria farmácia. Entre elas citam-se o avivamento as relações entre a 

comunidade e as instituições de saúde, as quais dialogam entre si na busca e na 

troca de saberes – ora populares, ora científicos, a menor incidência de efeitos 

colaterais, evita o uso inadequado desta alternativa medicinal, estímulo à economia 

local, fonte de renda extra para a população local, larga aceitação pelos usuários, 

além de contribuir sobremaneira no empoderamento das Comunidades Tradicionais. 
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4 O CONHECIMENTO POPULAR, O AVANÇO TECNOLÓGICO E OS CUSTOS 

 

Entre os anos de 2005 e 2007 de acordo com dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) observa-se que o gasto com 

medicamentos para a saúde por família brasileira fica em torno de 35% (LIMA-

SARAIVA et al, 2015). Deixando claro o alto consumo de medicamentos alopáticos. 

Neste mesmo estudo evidencia-se o elevado custo das compras públicas com 

medicamentos, sendo estas de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2007, 

enquanto nos países desenvolvidos esta proporção não costuma passar de 1,4%. 

Uma das ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é 

proteger e promover a saúde da população garantindo a segurança sanitária de 

produtos e serviços e participando da construção de seu acesso. E em 2006 foi 

regulamentada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, onde 

no Decreto No5.813 foram estabelecidas as diretrizes sobre o acesso seguro e uso 

racional para plantas medicinais e fitoterápicos, garantindo o seu uso sustentável. 

Lima-Saraiva et al,(2015) informa sobre o interesse governamental e 

profissional em associar o avanço tecnológico ao conhecimento popular e ao 

desenvolvimento sustentável. 

Dando bojo reforçado ao passado, este agora revestido de responsabilidade 

social, econômica e científica. Segundo Toh e Burdette (2011), os pesquisadores 

durante avaliação do potencial terapêutico de plantas medicinais, são favorecidos 

pelo conhecimento sobre ervas já utilizadas popularmente. 

No Brasil, as práticas integrativas e complementares, incluindo a fitoterapia, 

estão em expansão, existindo em todas as regiões do país a partir de diversos 

programas implantados ou em fase de implantação (IBIAPINA et al, 2014, apud 

MACEDO, 2016.), fato este que apenas põe em prática o já recomendado pela OMS 

quando: 

 

Recomenda aos países membros, especialmente os do Terceiro 
Mundo a ampliarem o “arsenal terapêutico para a saúde pública 
através do aproveitamento de práticas de medicina caseira 
empregadas pelo povo”. “As plantas medicinais se usadas com base 
em princípios científicos, podem ser a solução para algumas 
dificuldades apresentadas no setor saúde, entre elas o alto custo dos 
medicamentos, já que são economicamente e culturalmente viáveis à 
população em geral”. A OMS ainda recomendou na Conferência de 
Alma-Ata 3, que os “recursos de medicina tradicional e popular 
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fossem utilizados pelos sistemas nacionais de saúde” como 
possibilidades de melhorar a condição de saúde da 
população.(BORDIGNON; OLIVEIRA,  2011) 

 

Durante o uso de plantas medicinais nas Comunidades Tradicionais percebe-

se uma troca de saberes, onde o novo se alia ao antigo numa construção salutar de 

novas janelas na busca de soluções para as mazelas do corpo humano. 

Segundo (Pilla et al, 2006, apud Oliveira e Costa, 2017)  que mesmo em 

localidades possuidoras de UBS`S as famílias, devido ao alto valor monetário dos 

medicamentos industrializados, se rendem à comodidade de se obter as plantas 

medicinais, que muitas vezes são cultivadas nos quintais de suas casas. Ainda 

segundo Oliveira e Costa (2017), o conhecimento do poder curativo de algumas 

plantas é a única alternativa que muitas comunidades têm para o tratamento de 

doenças. 

Vê-se o jovem e o ancião a conversar, como passado e presente. Ambos em 

processo de aprendizagem um com o outro.Para Oliveira e Costa (2017) a pesquisa 

com plantas medicinais pode contribuir para o conhecimento de novas e efetivas 

drogas no combate à diversas enfermidades, explicitando que a medicina popular 

tem merecido cada vez maior atenção devido `a quantidade de informações e 

esclarecimentos que fornecem à ciência atual. 

A fitoterapia e o uso de plantas medicinais configuram prática integrativa com 

baixo custo operacional e eficácia satisfatória. 

Oliveira e Costa (2017), informam que o Brasil apesar de possuir a maior 

diversidade vegetal do mundo, conhece muito pouco a respeito da flora nativa e, em 

especial, das propriedades medicinais que essas plantas possam apresentar. 

Explicita-se a facilidade no acesso às plantas medicinais, a preservação e 

resgate da cultura local, com formulações caseiras de fácil obtenção e custo viável, 

como alternativas factíveis nos cuidados à saúde da população, principalmente 

àquela com menor poder aquisitivo. 

Nas atividades docentes desenvolvidas nas disciplinas de Comunidades I e II, 

ministradas aos alunos dos Ciclos Vitais I e II do curso de medicina da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, pôde-se observar a medicalização e a perda 

progressiva de identidade da história fitoterápica do povoado Juá no município de 

Paulo Afonso-BA, após a chegada da Unidade Básica de Saúde e do médico. 
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Num local onde antes se cultivavam plantas, havia a valorização da cultura dos 

“chás medicinais”, hodiernamente não há mais nada, apenas o uso, por vezes 

abusivo e por conta própria, de medicamentos alopáticos. Sobre a diversidade 

farmacobotânica do Brasil e as suas possibilidades de exploração, segundo o MMA, 

o Brasil deveria ser referência no mercado mundial de fitoterápicos, uma vez que, o 

país possui a maior biodiversidade do planeta, devido variedade de biomas, possui 

uma diversidade enorme na flora.  

 
A Fitoterapia vem crescendo de forma importante nos últimos anos, 
fato este, possivelmente, associado aos altos custos dos 
medicamentos da indústria farmacêutica e a valorização da utilização 
de produtos naturais através de meios de comunicação (SILVEIRA 
APUD LIMA-SARAIVA et al, 2015, p. 02) 

 

Percebe-se que a biodiversidade característica do Brasil possibilita a 

exploração das propriedades medicinais tradicionalmente validadas pelo uso 

cotidiano nas comunidades rurais e municípios de menor porte que, desprovidos de 

atendimento médico, buscavam soluções na sabedoria popular oriunda, na maioria 

das vezes, do conhecimento advindo da ancestralidade. Nestas linhas: 

 

O investimento em pesquisas, advindos de recursos privados ou 
governamentais quanto à exploração às propriedades das plantas 
medicinais vem comprovando que os ramos da farmacobotânica, 
como a fitoterapia, podem oferecer soluções eficazes e mais viáveis 
economicamente no tratamento de diversas doenças. (BORDIGNON; 
OLIVEIRA, 2011, p. 06) 

 

Corroborando tais entendimentos, a Organização Mundial de Saúde posiciona-

se favoravelmente às práticas aqui relatadas. 

 

4.1 O POVOADO JUÁ INSERIDO NESTE CONTEXTO  

 

Verifica-se de maneira inequívoca a necessidade de se discutir o tema ora 

proposto, notadamente pelo fato de que a comunidade alvo do estudo de caso está 

inserida numa região que possui grande variedade de vegetações nativas, 

especificamente por conta de ser parte integrante do bioma de caatinga. Assim, o 

estudo ganha contornos ainda mais interessantes, tendo em vista que a vegetação 
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referida é caracterizada por possuir alta resistência às intempéries e sobreviver às 

condições mais extremas de calor e ausência ou restrição de umidade. 

Desta forma, aliando-se o arcabouço farmacológico validado cientificamente ao 

conhecimento popular de cultivo e domínio das condições em que a vegetação 

melhor se desenvolve, torna-se adequado discutir a aplicabilidade dos princípios 

ativos em detrimento da medicalização, notadamente no que diz respeito à redução 

dessa prática. 

Segundo LIMA (1992) de Latifúndio do Senhor Garcia à Sítio Juá, localizado no 

Distrito de Pambú, Comarca de Jacobina, Capitania da Bahia, que em meados de 

1818 após decisão da ilustríssima Torre de Garcia D`Ávila foi arrendado por 

Anacleto da Cunha Lima por cem mil réis. Anacleto era pai de Francisco Xavier da 

Cunha , o qual viria a ser o marido de Maria Quota. Ela era mulher branca de origem 

holandesa. Francisco Xavier da Cunha , nascido pelas bandas de Tacaratu-PE “era 

de cor”. Era índio. 

 

A gênese do povoado, especificamente, teve origem na união entre 
uma filha de holandês chamada Maria Quota e um indígena 
provavelmente da tribo Pankararu, de nome Francisco Xavier da 
Cunha, o que justifica a utilização de fitoterápicos agregada à história 
do Juá. (LIMA, 1992). 

 

Historicamente o povo brasileiro é caracterizado pelo uso de ervas medicinais 

no tratamento das enfermidades de menor complexidade, sendo certo que a 

utilização de medicação alopática geralmente é associada ao emprego de algum 

fitoterápico que, pelo uso reiterado, acaba tendo o seu efeito reconhecido pelo senso 

comum como bem sucedido. Neste diapasão: 

 

O conhecimento de plantas medicinais no Brasil foi influenciado 
desde muito tempo por colonizadores, nativos e africanos, e 
atualmente os estudos sobre ervas medicinais nos serviços de 
atenção básica parecem estar em evolução (ANTONIO; TESSER; 
MORETTI-PIRES, 2014). 
 

Segundo Lima-Saraiva et al, (2015) é necessária uma mudança no atual 

modelo médico para permitir a integração entre a medicina ocidental e tradicional, 

evidenciando dentre outras terapias, a fitoterapia. 
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Logo, percebe-se que a utilização reiterada da alopatia e a redução à longo 

prazo do emprego das tradições findaram por estabelecer barreiras na reinserção de 

fitoterápicos no tratamento das enfermidades supramencionadas. 

A proteção do patrimônio fitoterápico das Comunidades Tradicionais é dever de 

todos. Sua importância tanto social quanto científica é inatacável. É história em 

formato de vida. Percebe-se que a natureza e a ciência fazem as pazes e caminham 

juntas com respeito e dialogicidade. 

Desta forma, interessante se mostra inclusive que, já no meio acadêmico, os 

graduandos tenham contato com essa realidade, ante a inevitável atuação junto às 

comunidades rurais. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê 

de Ética sob CAAE: 82740117.1.0000.5196 e Parecer: 2.688.215. Sendo 

observadas e respeitadas todas as normas éticas vigentes. O presente instrumento 

de pesquisa segue a Linha de Pesquisa I: Identidade, Cultura e Processos Sociais. 

Como riscos elencou-se o contato com uma cultural diferente daquela dos 

membros da comunidade. Para que isto não ocorra, ou como estratégia de 

minimizar os riscos, todos os membros da equipe estão previamente orientados a se 

restringir às perguntas constante no questionário, não emitindo opinião própria nem 

juízo de valor. 

Identificou-se risco invasão de privacidade, para este tipo de risco foi inserida a 

seguinte sentença ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): ”Para 

manter a privacidade as perguntas serão realizadas em ambiente reservado, sendo 

eles a casa do morador do povoado ou sala reservada para este fim na UBS, 

permanecendo apenas o pesquisador, o morador entrevistado, e caso o morador 

deseje, mais alguém à sua escolha. Como também o morador não será identificado 

no questionário aparecendo apenas as iniciais do seu nome”. Não haverá a 

necessidade de ser assinado pelo morador. 

A seguinte sentença consta no TCLE “Aqueles moradores que não desejarem 

responder às perguntas, ou parte delas, terá sua vontade respeitada”. 

Antes do início das perguntas o TCLE será lido em voz alta pelo pesquisador e 

será dado ao morador do povoado para que também faça sua leitura ou que peça a 

alguém da sua escolha que o faça, e seja fornecido qualquer esclarecimento que 

venha a ser solicitado pelo morador.  

Como benefícios almeja-se o resgate da identidade do Povoado Juá no que diz 

respeito a seu histórico no uso de plantas medicinais avivando esta prática pela 

comunidade 

Registra-se a participação de quatro discentes da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco na forma de pesquisadores colaboradores deste 

projeto.Sendo os quais: Caroline Cruvinel de Souza, Cristiano Amado da Silva 

Souza, Felipe Esdras Lucas Cardoso, e Lara Isabel Pires Cândido.A escolha do 

local para o desenvolvimento deste estudo se deve a existência do bioma da 
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caatinga característico da região em que o povoado Juá está inserido e o resgate da 

relação entre a comunidade e o meio-ambiente onde vive. 

Em estudo realizado sobre a percepção ambiental do povoado Juá, fica 

evidenciada a riqueza da sua diversidade e abrangência regional. Segundo o IBGE 

(2010)  Povoado Juá (9o.45’S; 38o.4167’W) pertencente ao município de Paulo 

Afonso – BA (Fig. 1). Este, por sua vez, está localizado na mesorregião do Vale do 

São Francisco da Bahia, onde se encontram também os municípios de Glória, 

Macururé, Rodelas, Jeremoabo e Santa Brígida.  

Segundo o estudo citado, dados do IBGE (2010) dão conta de que o povoado 

Juá possui população total de 1.016 moradores distribuídos em 127 residências, 

sendo o segundo maior povoado do município de Paulo Afonso-BA. A fonte principal 

de renda é a agricultura, seguido da pecuária em predominância de ovinos e 

bovinos, numa escala menor que aquela. O clima dominante é o Tropical do tipo 

semiárido, caracterizado pelas baixas precipitações, que em períodos normais não 

ultrapassam os 700mm anuais. As temperaturas variam de 21° à 38°. 

Nos meses de março, abril e maio, ocorre o período chuvoso com média 

trimestral igual a 76mm de chuva, caindo nos meses seguintes (setembro, outubro e 

novembro) figurando o “trimestre seco”. A vegetação do Povoado Juá-BA é do tipo 

caatinga. Possui uma escola e uma Unidade Básica de Saúde. 

 

Figura 2: Foto De Observação Local – Bioma De Caatinga-Pov. Juá 

 

Fonte: Acervo Pessoal da Autora. 
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Os serviços oferecidos na Unidade Básica de Saúde do Povoado Juá são: 

acolhimento, teste de gravidez e triagem do pré-natal, acompanhamento da gestante 

e do bebê, teste do pezinho, atenção à saúde da criança e do adolescente, 

vacinação, dispensação de medicamentos, planejamento familiar, consultas médicas 

e de enfermagem, promoção, prevenção e tratamento odontológico, exame 

preventivo, curativo, nebulização, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, 

acompanhamento e tratamento de hanseníase e tuberculose, visitas domiciliares e 

ações educativas. 

Segundo a coordenação, a unidade também dispõe de uma ambulância para 

transporte de pacientes até os hospitais do centro da cidade, em casos de 

urgência.(ASCOMPMPA05//05/2-17) 

 
Figura 3: UBS do Povoado Juá 

 

Fonte: Acervo Pessoal da Autora. 

 

Segundo o censo do IBGE (2016). A Escola Municipal General Argus Lima 

localizada no referido Povoado, oferece Educação Infantil, Educação para Jovens e 

Adultos (Supletivo) e o Ensino Fundamental. 
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 Quando do início do levantamento da literatura em abril de 2018, junto à 

Unidade Básica de Saúde do Povoado, percebe-se que os dados populacionais do 

IBGE restam desatualizados, visto que segundo contagem realizada pelos ACS 

(Agentes comunitários de Saúde) nas primeiras semanas do mês de fevereiro de 

2018, contam-se 1.282 (hum mil duzentos e oitenta e duas) pessoas. As quais 

subdividem-se em 464(quatrocentos e sessenta e quatro) famílias, sendo 

642(seiscentos e quarenta e dois) homens, 640(seiscentos e quarenta) mulheres e 

194 menores de quatorze anos de idade. 

A indicação de que a fonte de renda do Juá principal seja a agricultura já 

demonstra a aptidão para a eventual aplicabilidade de efeitos práticos do estudo que 

se pretende desenvolver, tendo em vista que o conhecimento de cultivo e colheita 

facilita a assimilação do plantio de culturas voltadas à fitoterapia. 

 

Figura 4:  Associação dos Agricultores 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal da Autora. 

 

Trata-se de pesquisa descritiva do tipo estudo de caso que se caracteriza por 

ser espécie de análise qualitativa e quantitativa, que segundo Yin (1994) se traduz 

como investigação empírica e onde se pretende estudar um fenômeno 

contemporâneo no contexto real em que este ocorre.  
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O público-alvo foi previamente selecionado no Povoado Juá no qual foi 

aplicado um questionário semi estruturado como técnica de investigação pertinente 

ao estudo qualitativo, na intenção de obter o maior número de dados pertinentes à 

pesquisa, contendo questões abertas e questões de múltipla escolha, sem tempo 

cronometrado, nos domicílios de 30 (trinta) moradores que residem a mais de 10 

anos no Povoado Juá, sendo entrevistado o morador de maior idade da residência, e 

que resida a mais tempo no povoado. O questionário aplicado solicitou informações 

socioeconômicas dos informantes, sejam elas nome, escolaridade, naturalidade, 

tempo de residência e perguntas relacionadas às plantas, como a finalidade 

terapêutica, parte utilizada, modo de preparo e o nome vulgar.  Os dados coletados 

foram posteriormente tratados, elaborados e dispostos em gráficos que demonstram 

as informações coletadas. Estes domicílios foram selecionados por residirem no 

Povoado Juá há mais de 10 anos, fato que possibilitou a coleta e obtenção dos 

dados necessários para a pesquisa visto que as informações coletadas são 

pertinentes a este período. 

A identificação na ocasião da apresentação de resultados é realizada pela 

indicação das iniciais dos respectivos nomes dos indivíduos entrevistados, de 

acordo com as orientações da Resolução n° 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde que versa sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

A coleta de dados foi realizada durante visitas ao Povoado Juá pela equipe 

executora do estudo, sempre com a presença da pesquisadora principal. As visitas 

aconteceram às quintas-feiras no período da manhã por não haver “feira” neste dia e 

horário. O número de visitas foi vinculado ao andamento da coleta de dados. A 

observação estruturada participativa direta e extensiva foi escolhida por consistir em 

método que torna o pesquisador participante do grupo. Vai além de “ver e ouvir”. Há 

aqui o auxílio do questionário (descrito a seguir). 

Após as visitas a equipe executora se reunia nas dependências da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco para compilar as informações 

coletadas e discutir pontos pertinentes à pesquisa. Estes dados após coleta, foram 

encaminhados para análise estatística e confecção de relatórios conclusivos, para 

tomada de decisões e\ou novas pesquisas. 
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O levantamento da literatura iniciou-se em abril de 2018, com a pesquisa 

bibliográfica da história local, dando origem ao resgate do cordel “Juá: a História 

contada em versos” de autoria do senhor Alberto Araújo Lima, e o “Livro do Seu 

Beto”. Também dados do IBGE e da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso-BA. 

No Cordel intitulado Juá: A história contada em versos,o autor discorre toda a 

história e formação do Povoado Juá em versos. Suas famílias, o início da formação 

do Povoado, e os “causos” do local. O “Livro do Seu Beto” – todo manuscrito em 

folhas separadas,o qual junto com o cordel, estão publicados pela gráfica Moura SA- 

um selo da Editora CRV, com apoio da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco, da Pró-Reitoria de Extensão e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico.Pretende-se com esta publicação dadivar uma devolutiva 

para a comunidade como história registrada e fonte de pesquisa.Desta feita cunha-

se o objetivo de resgate da história e da fitoterapia ancestral do Povoado.  

No “Livro do Seu Beto” são encontradas receitas com plantas medicinais 

nativas confeccionadas pelos moradores locais, da mesma forma como eram feitas 

pelas “raizeiras”, estas assim conhecidas pelas formulações com as plantas 

medicinais, desde o princípio do Povoado. O senhor Alberto Araújo Lima, autor do 

cordel “Juá a História contada em versos” e do “Livro do Seu Beto” é figura que 

merece destaque neste estudo.  

Seu Beto, com prefere ser chamado, nasceu no Povoado Juá-BA em 16 de 

dezembro de 1943, filho de Abel de Araújo Lima e Altina Vieira Lima, ambos 

agricultores. Cursou o ensino Fundamental incompleto no Povoado Juá-BA. É 

fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paulo Afonso-BA, no ano de 

1979. Foi militante dos movimentos em defesa dos trabalhadores rurais, e 

empreendeu dias de sua vida para amenizar o sofrimento do povo castigado pela 

seca. Suas memórias escritas muito enriqueceram este estudo. 

Aditivamente, foi efetuado levantamento in loco da diversidade de espécies de 

plantas terapêuticas utilizadas tradicionalmente pela comunidade. 

Fundamentalmente, a pesquisa bibliográfica forneceu os elementos para a 

formação do referencial teórico, tendo-se como norte estudos que indicavam os 

princípios ativos cientificamente validados.Observou-se ainda, a correlação entre os 

dados coletados e o contexto vivenciado, ponderando a existência da espécie 

vegetal nativa com o seu emprego usual pela comunidade. 
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A análise dos dados obtidos se deu através do confrontamento entre os 

elementos colhidos durante a pesquisa de campo e a aplicação da bibliografia 

científica trazida à discussão, levando em consideração os princípios ativos e os 

efeitos relatados, obtendo-se assim lastro capaz de abalizar as constatações do 

estudo. Assim, o presente trabalho ora desenvolvido mediante a realização de 

estudo de caso, que se caracteriza por ser espécie de análise quantitativa e é 

considerado meio apto a fundamentar pesquisas desta natureza por possibilitar a 

análise do cotidiano. 
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6 RESULTADOS E DICUSSÕES 

 

Observa-se no Povoado Juá que o homem continua a exercer como desde a 

antiguidade a utilização do meio que o cerca a seu favor, quando transforma e 

prepara a vegetação nativa em seu benefício. Tais ações depõe a favor das 

observações dos pesquisadores Moreira et al, (2002) e Amorozo (1996). Ambos 

discorrem a respeito do tema em suas pesquisas, afirmando que as informações do 

ambiente que cercam o homem, são diversas e que ele dispõe destas informações 

em seu benefício. 

A arte do uso de plantas nativas com fins medicinais acontece desde os 

primórdios. É ato ancestral. No Povoado Juá não ocorre diferente. Observa-se com 

base na literatura levantada que o uso de plantas nativas para fins medicinais ocorre 

desde o início deste Povoado. No cordel escrito por Alberto Araújo Lima “ Juá a 

História Contada em Versos” o autor desfia a história deste Povoado e o uso das 

plantas medicinais no local. 

A transmissão destes conhecimentos vai de geração em geração, como 

também o uso destas plantas, fato que torna importante o registro de tais 

informações como também a preservação da flora nativa local. O uso racional das 

plantas nativas, do solo, e a preservação da medicina tradicional são primordiais. 

O bioma de caatinga com sua diversidade carece deste olhar diferenciado 

sobre sua vegetação e meio ambiente. Dentre tantas espécies vegetais não será 

surpresa o encontro de tipos de plantas  e substratos destas, ainda desconhecidos 

da ciência. Moreira et al, (2002), na sua publicação “abordagem etnobotânica acerca 

do Uso de Plantas Medicinais na Vila Cachoeira, Ilhéus, Bahia, Brasil” identificou 

esta hipótese, quando observam que a transmissão deste conhecimento bem como 

pesquisas acerca dos usos terapêuticos de vegetais, vem como reforço à ameaça 

de extinção de inúmeras espécies, muitas destas ainda desconhecidas da ciência. 

O Povoado ora estudado é tido como tradicional  no uso de plantas medicinais 

para o alívio das chagas. Utilizando-as para tratar pessoas e também os animais. O 

termo “planta medicinal” aqui tem encaixe perfeito, pois a OMS define “planta 

medicinal” como toda planta administrada ao homem ou animal, por qualquer via ou 

forma, que exerça alguma ação terapêutica. Resta claro que no referido Povoado 

encontra-se neste cenário. 
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Vale ressaltar que o presente estudo põe em foco o bioma de caatinga, no qual 

se encontra inserido o Povoado Juá.  

Ao levar em conta a dimensão do Brasil e a diversidade de climas  e 

vegetações existentes, espera-se que o país seja uma referência mundial no 

mercado internacional de fitoterápicos.  Embora este mercado siga em crescimento, 

ainda não é o Brasil destaque nesta ciranda financeira específica. Conforme Silveira 

faz notar em artigo publicado no ano de 2015, quando afirma que a “fitoterapia no 

Brasil está em crescimento e destaca como possíveis causas para tal fenômeno, o 

alto custo dos medicamentos da indústria farmacêutica e a valorização crescente 

pelos meios de comunicação do uso de produtos naturais”. 

Este aspecto também é comentado por Oliveira e Costa (2017) que informa 

sobre o Brasil possuir a maior diversidade vegetal do mundo, conhece muito pouco a 

respeito da flora nativa e, em especial, das propriedades medicinais que essas 

plantas possam apresentar. Já a população do Povoado Juá conhece 

empiricamente uso das plantas medicinais, porém pouco sabe dos fundamentos 

científicos e dos riscos que correm ao fazer uso de tais plantas sem orientação 

experienciada. 

A história do uso de plantas medicinais no Brasil tem documentação de longa 

data. Sendo este uso em grande parte das vezes empírico.Por muito tempo a 

medicina das Comunidades Tradicionais ficou em segundo plano. As grandes 

indústrias farmacêuticas ‘”engoliram” o mercado de medicamentos, e parece que, a 

opinião de muitas pessoas. Segundo Lima-Saraiva et al, (2015), entre os anos de 

2005 e 2007 de acordo com dados divulgados pelo IBGE observa-se que o gasto 

com medicamentos para a saúde por família brasileira fica em torno de 35%. 

Restando claro o alto consumo de medicamentos alopáticos pela nação. 

Diante da globalização e da informação cada vez mais rápida e acessível, 

observa-se uma mudança neste comportamento medicalizado, em favor de um 

comportamento mais consciente com o meio-ambiente e com o próprio homem. 

Chega-se a esta conclusão com base nas novas políticas nacionais de 2006 e 2008, 

nas quais a fitoterapia aparece em destaque e passa a fazer parte, oficialmente, do 

elenco de medicamentos e terapias destinados à saúde pública brasileira. Dito isto, 

percebe-se que a medicina tradicional e a fitoterapia iniciam um diálogo. 
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No Povoado Juá o uso de plantas medicinais é parte primitiva da sua formação, 

na qual o seu fundador de origens indígenas utiliza junto à comunidade 

conhecimentos ancestrais do seu povo de nascedouro. Dito isto, observa-se que o 

Povoado Juá nivela-se à realidade nacional, aspecto comentado por Antônio, Tesser 

e Moretti-Pires (2014) quando afirmam que o conhecimento de plantas medicinais no 

Brasil vem desde a colonização, com os nativos, africanos e os demais imigrantes 

que aqui chegaram. 

A Farmácia Viva, a qual foi instituída pelo Ministério da Saúde no âmbito do 

SUS através da Portaria MS/GM N° 886 de 2010, como modelo de farmácia no 

contexto nacional dentro do uso de plantas medicinais seu preparo e manejo, nos 

leva à realidade do Povoado Juá, antes mesmo da sua chegada no referido 

povoado. 

Sabe-se que o uso de plantas medicinais carece orientação para evitar uso 

inadequado como também a preservação das espécies. A Farmácia Viva surge para 

preencher esta lacuna. Porém antes do surgimento da Farmácia Viva dentro das 

recentes políticas nacionais, o Povoado Juá contou nos primórdios com a ajuda da 

Pastoral da Criança, e seu programa “Onde não Há Médico”. Como faz notar LIMA, 

(1992) em cordel intitulado “Juá a história contada em versos”. Vê-se aqui que existe 

busca de longa data pela preservação da história fitoterápica do lugar. 

O presente estudo pretendeu a busca, resgate e preservação da história 

fitoterápica do Povoado Juá, pois observou-se que as vantagens desta prática vão 

além da farmácia propriamente dita. Há o estímulo à dialogicidade entre a medicina 

tradicional e a prática fitoterápica, o empoderamento das comunidades, o estímulo a 

economia local, e o compartilhar de conhecimentos.  

Há também o aspecto financeiro. O custo dos medicamentos industrializados é 

elevado. A população do Povoado Juá é simples, tendo como bases econômicas a 

agricultura e a pecuária. Para esta população o uso de plantas medicinais configura 

economia doméstica importante. Cabe citar o trabalho de (Pilla et al, 2006, apud 

Oliveira e Costa, 2017) no qual evidencia que mesmo em localidades possuidoras 

de UBS`S as famílias, devido ao alto valor monetário dos medicamentos 

industrializados, se rendem à comodidade de se obter as plantas medicinais, que 

muitas vezes são cultivadas nos quintais de suas casas. Ainda segundo Oliveira e 
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Costa (2017), o conhecimento do poder curativo de algumas plantas é a única 

alternativa que muitas comunidades têm para o tratamento de doenças.  

Vale notar a contribuição de Lima-Saraiva et al, (2015). Neste estudo 

evidencia-se o elevado custo das compras públicas com medicamentos, sendo estas 

de 1,9% do PIB em 2007, enquanto nos países desenvolvidos esta proporção não 

costuma passar de 1,4%. Confirmando a importância da contenção deste gasto não 

apenas para as Comunidades Tradicionais, mas para toda a nação. 

Alguns relatos de moradores reforçam a literatura: “Essas plantas nascem no 

meu quintal, de graça” J.S., e “Se Deus deu de graça, para que comprar?” M.J.S. 

Também a ciência lucra com esta parceria junto às Comunidades Tradicionais, 

as quais são possuidoras de conhecimentos ancestrais no que tange às plantas 

medicinais. Alguns autores afirmam que os pesquisadores durante avaliação do 

potencial terapêutico de plantas medicinais, são favorecidos pelo conhecimento 

sobre ervas já utilizadas popularmente. 

O acima explicitado vem ao encontro de práticas já recomendadas pela OMS. 

Em artigo publicado no ano de 2011 Bordignon e Oliveira, discorre sobre o tema 

quando cita as recomendações da OMS, as quais orientam aos países membros, 

especialmente os do Terceiro Mundo a ampliarem o “arsenal terapêutico para a 

saúde pública através do aproveitamento de práticas de medicina caseira 

empregadas pelo povo”.  

 

As plantas medicinais se usadas com base em princípios científicos, 
podem ser a solução para algumas dificuldades apresentadas no 
setor saúde, entre elas o alto custo dos medicamentos, já que são 
economicamente e culturalmente viáveis à população em geral. 
(BORDIGNON; OLIVEIRA, 2011) 

 

A OMS ainda recomendou na Conferência de Alma-Ata 3, que os “recursos de 

medicina tradicional e popular fossem utilizados pelos sistemas nacionais de saúde” 

como possibilidades de melhorar a condição de saúde da população.Na realidade do 

Povoado Juá tais recomendações servem como uma luva. 

Reforçando que as práticas fitoterápicas desenham um cenário integrativo, de 

baixo custo, eficiente, com troca de saberes, e respeito aos contextos sejam eles 

tradicionais ou alternativos. 
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7  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foi construído um banco de dados com as informações obtidas, utilizando o 

programa Microsoft Excel versão 2016. Para análise estatística, utilizou-se o 

programa STATA 12.0.  Foi realizada uma análise descritiva e calculadas as 

frequências absolutas e relativas das variáveis. Os resultados foram apresentados 

através de tabelas e gráficos. 

 

Gráfico 1 - Tipo e proporção das profissões dos entrevistados do povoado de Juá. 

Paulo Afonso, 2018. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Em relação à profissão a maioria dos entrevistados eram aposentados 

(46,15%) e agricultores (38,46%). Estes agora aposentados, eram agricultores. 

 

Profissão Percentuais 

ACS 3,85 

Agricultor (a) 38,46 

Aposentado (a) 46,15 

Auxiliar de enfermagem 3,85 

Professor (a) 3,85 

Técnica de enfermagem 3,85 
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Tabela 1 - Características socioeconômicas dos entrevistados do povoado de Juá. Paulo 

Afonso, 2018. 

Variáveis socioeconômicas     

Frequências  

n (%) 

Profissão    

Agente Comunitário de Saúde 1 (3,85) 

Agricultor (a) 10 (38,46) 

Aposentado (a) 12 (46,15) 

Auxiliar de Enfermagem 1 (3,85) 

Professor (a) 1 (3,85) 

Técnica de Enfermagem 1 (3,85) 
    

Religião    

Católica 23 (88,46) 

Evangélica 2 (7,69) 

Não informado   1 (3,85) 
    

Faixa etária    

30-59 anos 11 (42,31) 

60-79 anos 11 (42,31) 

Mais de 80 anos 3 (11,54) 

Não informado   1 (3,85) 

    

Sexo    

Masculino 3 (11,54) 

Feminino 22 (84,62) 

Não informado   1 (3,85) 
    

Estado civil    

Casado 19 (73,08) 

União estável 2 (7,69) 

Viúva 4 (15,38) 

Não informado   1 (3,85) 
    

Raça/cor    

Branco 4 (15,38) 

Pardo 16 (61,54) 

Preto 3 (11,54) 

Não sabe 2 (7,69) 

Não informado 1 (3,85) 
    

Escolaridade    

Analfabeto 4 (15,38) 

Fundamental completo 3 (11,54) 

Fundamental incompleto 14 (53,85) 

Médio completo 5 (19,23) 
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Variáveis socioeconômicas     

Frequências  

n (%) 

Quantidade de membros na família    

Um 3 (11,54) 

Dois 11 (42,31) 

Três 8 (30,77) 

Quatro   3 (11,54) 

Mais que cinco   1 (3,85) 

    

Renda mensal    

Menos de 1 salário 2 (7,69) 

1-2 salários mínimos 23 (88,46) 

2-4 salários mínimos 1 (3,85) 

Total                                                                                                                    26 (100,00) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com os dados descritos na tabela 1, foram entrevistados 26 

pacientes e em relação à profissão a maioria era aposentada (46,15%) e agricultor 

(38,46%). Quanto à religião a maioria declarou ser católico (23 / 88,46 %). No que se 

refere a faixa etária 42,31% dos pacientes possuíam idade entre 30 e 59 anos, 

42,31% maior ou igual a 60 anos 3 dos entrevistados (11,54%) possuíam idade igual 

ou acima 80 de anos. 
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Gráfico 2: Distribuição por sexo e faixa etária dos entrevistados do povoado de Juá. Paulo 

Afonso, 2018. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A maior proporção dos entrevistados na faixa etária entre 30-59 anos de 

idade 66,67% foi do sexo masculino. Entretanto entre os entrevistados com mais de 

59 anos as maiores proporções foram no sexo feminino. 

 

Sexo 30-59 60-69 80 ou mais 
Masculino 66,67 33,33 0  
Feminino 42,86 47,62 9,52  

     
 

Entre os entrevistados, a predominância foi de pessoas do sexo feminino (22 

mulheres/ 84,62%). Cerca de 73% dos entrevistados eram casados. Em relação à 

raça/cor, 61,54% se consideraram pardos. Em relação à escolaridade, observou-se 

um baixo nível de escolaridade entre os entrevistados, com 53,85% dos pacientes 

com ensino fundamental incompleto, 19,23% com ensino médio completo e 4 

(15,38%) era analfabetos. 
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Gráfico 3: Grau de escolaridade dos entrevistados do povoado de Juá. Paulo Afonso, 2018. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Em relação à escolaridade, observou-se um baixo nível de escolaridade entre os 

entrevistados, com 53,85% dos pacientes com ensino fundamental incompleto, 

19,23% com ensino médio completo e 4 (15,38%) era analfabetos. 

 

Escolaridade  
Analfabeto 15,38% 
Fundamental completo 11,54% 
Fundamental incompleto 53,85% 
Médio completo 19,23% 

  
A maioria dos participantes possuíam dois (42,31%) ou três (30,77%) 

membros na família.Em relação à renda mensal, a maioria dos pacientes declarou 

ter uma renda entre 1 a 2 salários mínimos (23 / 88,46%). 
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Gráfico 4 : Percentual de utilização de plantas medicinais entre os entrevistados do 

povoado de Juá. Paulo Afonso, 2018. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Do total de participantes do estudo, 92,31% fazem uso de plantas medicinais. 

 

Tabela 2 – Levantamento etnobotânico e etnofarmacológico do povoado do Juá. Paulo Afonso, 2018 

Variáveis   

Frequências  

n (%) 

Importância dos fitoterápicos para o povoado   

Muito Importante  24 (92,31) 

Médio Importante  1 (3,85) 

Não informado  1 (3,85) 

Uso de plantas medicinais  
 

Sim 24 (92,31) 

Não 2 (7,69) 
   

Finalidade no uso de plantas medicinais  
 

Alimentícia 2 (7,69) 

Medicinal 15 (57,69) 

Medicinal e alimentícia 8 (30,77) 

Medicinal, alimentícia e outros 1 (3,85) 
   

Motivação para uso de plantas medicinais  
 

Baixo custo 2 (7,69) 

Baixo custo e fácil acesso 1(3,85) 

Baixo custo, menos efeitos colaterais e  1(3,85) 

Fácil Acesso 2 (7,69) 
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Fácil Acesso e menos efeitos colaterais 2 (7,69) 

Menos efeitos colaterais 5 (19,23) 

Menos efeitos colaterais e tradição familiar 2 (7,69) 

Outros 1 (3,85) 

Outros – Gosto 1 (3,85) 

Outros - Remédio não deu certo 1 (3,85) 

Tradição Familiar 8 (30,77) 
   
Diferenças no tratamento com medicamentos da farmácia e 
plantas medicinais  

 

Sim 20 (76,92) 

Não 5 (19,23) 

Depende 1 (3,85) 
   

Primeira atitude em caso de doença na família  
 

Farmácia 1 (3,85) 

Hospital 1 (3,85) 

Outros 4 (15,38) 

Posto (UBS)* 4 (15,38) 

Uso de plantas medicinais 15 (57,69) 

Uso de plantas medicinais e hospital 1 (3,85) 
   

Importância do repasse de conhecimento  
 

Sim 25 (96,15) 

Não informado 1 (3,85) 
   

Conhecimento sobre plantas tóxicas  
 

Sim 12 (46,15) 

Não 13 (50,00) 

Não sei 1 (3,85) 

 
(continuaçã

o) 

  

Variáveis   

Frequências  

n (%) 

Associa plantas e fármacos  
 

Sim 12 (46,15) 

Não 14 (53,85) 

Total                                                                                                                  26 (100,00) 

*USF = Unidade de Saúde da Família 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Do total de participantes do estudo, 24 (92,31%) consideraram muito 

importante o uso de fitoterápicos para o povoado do Juá e fazem uso de plantas 
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medicinais. A maioria 15 (57,69), utiliza as plantas apenas para fins medicinais e 8 

(30,77%) com a finalidade medicinal e alimentícia. Para a maioria dos entrevistados 

(8/ 30,77%) a tradição familiar foi a principal motivação para a utilização das plantas 

medicinais e 20 (76,92%) acham que existem diferenças entre o tratamento 

realizado com os medicamentos da fármacia e o realizado com plantas medicinais. 

 

Gráfico 5: Primeira atitude em caso de doença na família. Povoado Juá, Paulo Afonso, 

2018. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Um achado interessante é que em caso de doença na família a primeira 

atitude de 15 dos 26 participantes é utilizar as plantas medicinais. De 15 (57,69%) 

dos 26 participantes é utilizar as plantas medicinais. Praticamente todos (25/96,15%) 

reconhecem a importância do repasse do conhecimento a respeito das plantas 

medicinas. A metade dos entrevistados (13/ 50%) não conhecem alguma planta 

tóxica e 46,15% fazem uso concomitante de fármacos e plantas medicinais (Tabela 

2). 

 

 

 

 

 



41 

 

Tabela 3: Relação entre a medicina alopática e o uso de plantas medicinais no povoado do 

Juá. Paulo Afonso, 2018. 

Variáveis     
Frequências  

n(%) 

Frequência de ida na USF*    

A cada 3 meses 1 (3,85) 

Mensalmente 6 (23,08) 

Quando necessário 1 (3,85) 

Quase nunca 15 (57,69) 

Semanalmente 3 (11,54) 
    

Existência de plantas medicinais na USF*    

Sim 24 (92,31) 

Não 2 (7,69) 
    

Conhece a “Farmacinha”    

Sim 24 (92,31) 

Não 1 (3,85) 

Não informado 1 (3,85) 

Utilização de Medicamentos da “Farmacinha”    

Sim 24 (92,31) 

Talvez 1 (3,85) 

Não informado 1 (3,85) 
    

Reabertura da “Farmacinha”    

Sim 25 (96,15) 

Não informado 1 (3,85) 
    
UBS e redução do uso das plantas 
medicinais    

Sim 19 (73,08) 

Não 3 (11,54) 

Não Sei 4 (15,38) 
    

Importância dos fármacos atualmente    

Muito importante 14 (53,85) 

Médio importante 7 (26,92) 

Pouco importante 1 (3,85) 

Tanto faz 3 (11,54) 

Não informado 1 (3,85) 
    
Fármacos podem substituir plantas 
medicinais    

Sim 12 (46,15) 

Não 8 (30,77) 

Não sei 3 (11,54) 

Não informado 3 (11,54) 
    
 Total                                                                                                                  26 (100,00) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 6: Freqüência de ida na UBS dos entrevistados do povoado de Juá. Paulo Afonso, 

2018. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme apresentado no gráfico 6, 15 dos entrevistados quase nunca 

frequentam a Unidades de Saúde da Família. 

Conforme apresentado na tabela 3, 57,69% (15) dos entrevistados quase 

nunca frequenta a Unidades de Saúde da Família mas, 92,31% destes concordam 

com a existência de plantas medicinais no posto de saúde. 

Em relação à “Farmacinha” do povoado do Juá, 92,31% dos entrevistados a 

conhecem e a mesma proporção utilizaria medicamentos da “Farmacinha”. Do total 

de entrevistados, 25 (96,15%) gostaria que a “Farmacinha” fosse reaberta no 

povoado. 

Além disto, 73,08% dos entrevistados acham que com a chegada da USF o 

uso de plantas medicinais no povoado diminuiu. Aproximadamente metade dos 

entrevistados (53,85%) consideram os “caixetes” muito importantes e 12 (46,15%) 

acham que os medicamentos industrializados podem substituir plantas medicinais. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A riqueza da biodiversidade do Povoado Juá, localizado na zona rural do 

município baiano de Paulo Afonso, surpreende pela variedade de princípios ativos 

utilizáveis no tratamento de enfermidades. 

Originalmente dotado de farmácia popular para a manipulação dos 

fitoterápicos, atualmente fechada, a tradição local indicava um desligamento da 

cultura de utilização de ervas medicinais, o que despertou a atenção para a 

necessidade de levantamento de elementos que objetivassem o resgate da cultura 

local, no que tange ao uso de tais recursos naturais. 

Durante levantamento da literatura, percebeu-se escassez de artigos 

publicados com dados referentes ao Povoado Juá-BA. Catalogaram-se dois artigos 

publicados com dados do povoado, sendo um datado de 2014 e outro de 2017, 

insertos nas referências deste estudo. Ainda, os dados disponíveis no IBGE a 

respeito desta comunidade carecem de atualização.Desta forma, por deflusão 

lógica, desenha-se um importante espaço para novos estudos, pesquisas e 

publicações sobre o referido povoado. 

Com base na literatura levantada, nos dados do IBGE e da Prefeitura Municipal 

de Paulo Afonso-BA, na observação direta, no cordel “Juá a história contada em 

versos” e no “Livro do seu Beto”, conclui-se que o Povoado Juá é uma comunidade 

com histórico de fitoterapia desde a sua fundação.Os livros são de autoria de Alberto 

Araújo Lima, morador do povoado e descendente direto dos seus fundadores. 

O estudo contou com a participação dos discentes da UNIVASF, que tem o fito 

de reforçar o quão importante é a integração da comunidade acadêmica em 

pesquisas desta natureza. 

A literatura de cordel “Juá a História contada em Versos” e o manuscrito “Livro 

do Seu Beto” ora mencionados, organizados e publicados pela gráfica e equipe da 

UNIVASF no formato de livro sob título único “Juá a História contada em Versos”, 

cumprem o papel de resgate da história do uso de plantas medicinais desta 

comunidade. 

Resta límpido que tanto o “Livro do Seu Beto” quanto o cordel “Juá a História 

Contada em Versos”, são de autoria do senhor Alberto Araújo Lima. A descoberta e 

publicação deste material de memória escrita é fruto deste estudo. O livro publicado 
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será disponibilizado na escola do Povoado Juá e na biblioteca pública do município 

de Paulo Afonso-BA como devolutiva para a comunidade e como fonte de pesquisa 

e registro histórico, cumprindo seu viés social. 

Ainda, fora publicado o artigo “Hereditariedade do uso das plantas medicinais. 

Que caminho essas informações trilham até os dias atuais. Um estudo de caso no 

Povoado Juá, no município de Paulo Afonso, Bahia”, submetido à Revista Ciência e 

Saúde Coletiva, ranqueada no CAPES com critério Qualis B2 em 

interdisciplinariedade. 

Como elemento inusitado, após análise baseada nos dados aqui expostos, 

conclui-se que não houve declínio no uso de fitoterápicos no Povoado Juá após a 

chegada da Unidade Básica de Saúde. 

Os moradores do Povoado permanecem fiéis aos seus princípios no que tange 

ao uso das plantas medicinais, com exceção de pequena porcentagem, que se 

rendeu ao uso dos alopáticos. 

Evidenciou-se que princípios ativos presentes em plantas de cultivo trivial são 

processados pela indústria farmacêutica e, as comunidades findam por consumir as 

medicações produzidas ao arrepio de possuírem a substância in natura,às vezes no 

próprio quintal. 

São de indubitável importância a valorização, exaltação e preservação desta 

cultura, antes que outros membros da comunidade migrem para a alopatia e deixem 

para trás o seu legado no uso das plantas medicinais. 

No Povoado Juá observou-se grande quantidade de espécies vegetais próprias 

da caatinga, resistentes a um clima extremamente inóspito, queexigem poucos 

investimentos na sua manutenção e cultivo. Tal quadro corrobora com a literatura 

levantada, mostrando a importância das plantas medicinais e sua relevância não 

apenas para o Povoado Juá, mas para a popularização do uso de fitoterápicos cujos 

princípios ativos sejam cientificamente validados no tratamento de enfermidades. 
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APÊNDICE A - ENTREGA DO CORDEL E LIVRO DO SEU BETO À UNIVASF 

 

Figura 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Figura 6 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Figura 7 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

Figura 8 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Figura 9 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

“...Senhoras e senhores, uma história vou contar. 

Se trata da fundação do povoado Juá 

Mostrando o seu fundador e o primeiro a habitar... 

...E com isso se tornou um grande povo eficaz, existe grande esforço, pra se 

conservar a paz, e a nossa bela história muito nos satisfaz... 

Nunca se negou ajuda pra socorrer um parente isso desde o início até a data 

presente. E quando morre alguém é um dia reverente... 

...Agora caros amigos eu vou aqui encerrar nossa história em verso que acabei de 

contar e cada um de vocês conservá-la poderá”.  

(Alberto Lima, 1992) 
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Figura 10:  

FARMÁCIA (DESATIVADA) DE PROCESSAMENTO DE FITOTERÁPICOS 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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APÊNDICE B –TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

Eu ______________________________________________________________________, CPF/ MF sob 

o nº ________________________, abaixo firmado, assumo o compromisso de manter confidencialidade e 

sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas ao projeto de pesquisa intitulado “Análise 

do declínio do uso de fitoterápicos (cultura local) frente ao uso de alopáticos: Um estudo de 

caso na Unidade Básica de Saúde do Povoado Juá, no município de Paulo Afonso-BA.”, a que 

tiver acesso nas dependências do Povoado Juá, bem como dos dados que possam ser coletados na Unidade 

Básica de Saúde do local. 

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me: 

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo 

e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; 

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso; 

3. A não me apropriar, para mim ou para outrem, de material confidencial e/ou sigiloso de tecnologia que 

venha a ser disponível; 

4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-me por todas as 

pessoas que vierem a ter acesso às informações, por meu intermédio, e obrigando-me, assim, a ressarcir a 

ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações 

fornecidas. 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 

Informação Confidencial significará toda informação revelada através da apresentação de tecnologia, a 

respeito de, ou, associada com a avaliação, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios. 

Informação Confidencial inclui, mas não se limita, à informação relativa às operações, processos, planos ou 

intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos, segredos de negócio, segredo de 

fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, especializações, 

componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, desenhos de esquema industrial, patentes, 

oportunidades de mercado e questões relativas a negócios revelados da tecnologia supra mencionada. 

Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações entre, ou com as partes, 

de alguma forma relacionada ou associada com a apresentação da tecnologia “xxx”, acima mencionada.A 

vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa por meio deste termo, terá 

a validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento público por qualquer outra pessoa, ou 

mediante autorização escrita, concedida à minha pessoa pelas partes interessadas neste termo.Pelo não 

cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo assinado ciente de todas as 

sanções judiciais que poderão advir. 

Paulo Afonso            de             de  201 
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APÊNDICE C - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

RESPONSÁVEL 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL  

 

 

 

 

 

 

Eu, Ana Elisabeth Cavalcanti Santa Rita, pesquisadora responsável pelo projeto intitulado 

“Análise do declínio do uso de fitoterápicos (cultura local) frente ao uso de alopáticos: Um 

estudo de caso na Unidade Básica de Saúde do Povoado Juá, no município de Paulo Afonso-

BA”, comprometo-me em anexar os resultados e relatórios da pesquisa na Plataforma Brasil, 

garantindo o sigilo relativo a identidade dos participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________, _____ de ___________________ de 2_____.  
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APÊNDICE D- TERMO DE ANUÊNCIA 

 

TERMO DE ANUÊNCIA 

Declaro que temos conhecimento e autorizamos a realização da pesquisa 

intitulada “Análise do declínio do uso de fitoterápicos (cultura local) frente ao 

uso de alopáticos: Um estudo de caso na Unidade Básica de Saúde do 

Povoado Juá, no município de Paulo Afonso-BA” pela aluna do Programade pós-

graduação, nível Mestrado,em Extensão rural da Universidade Federal do Vale do 

São Francisco- UNIVASF, Ana Elisabeth Cavalcanti Santa Rita,e mais quatro 

discentes da UNIVASF, sendo estes: Cristiano Amado, Caroline Cruvinel, e Felipe 

Esdras; sob orientação do Prof. Dr João Alves do Nascimento Júnior. A pesquisa 

tem como objetivo principal: verificar como se dá o uso de alopáticos e fitoterápicos 

no povoado rural do Juá com uso de questionário nos domicílios, além de 

levantamento in loco da diversidade de espécies de plantas terapêuticas utilizadas 

tradicionalmente pela comunidade. A pesquisa poderá ter acesso aos 

residentesdessa comunidade para realização de entrevistas.  

Ressaltamos que os dados coletados deverão ser mantidos em absoluto sigilo 

de acordocom a resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 196/96 que 

trata da pesquisa evolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda que tais dados 

sejam utilizados tão somente para realização deste estudo. 

Paulo Afonso, ____de ______________ de 201__, 

 _________________________________________________________ 

Nome 

Cargo 
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APÊNDICE E – TERMO DE COMPROMISSO DE DISCENTE VOLUNTÁRIO 

ENVOLVIDO EM PROJETOS 

 
TERMO DE COMPROMISSO DO DISCENTE VOLUNTÁRIO ENVOLVIDO EM PROJETOS  

 
A Universidade Federal do Vale do São Francisco(UNIVASF) com sede na Rua da Alvorada S/N°, General Dutra, Paulo 

Afonso-BA, doravante denominado simplesmente UNIVASF, neste ato representado por seu(a) docente Ana Elisabeth 

Cavalcanti Santa Rita sob CPF: 777233764-72; 

e_____________________________________________________________________________________________, 

inscrito(a) no CPF sob o n.º________________________________, residente e domiciliado 

na____________________________________________________________________________________________ 

doravante denominado(a) simplesmente DISCENTE; firmam o presente termo, com livre e espontânea vontade e na melhor 

forma do Direito, com base na Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 e toda a legislação aplicada à espécie, nos termos que 

seguem:  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
O serviço voluntário a ser prestado a UNIVASF, conforme a Lei 9.608/98, é atividade não remunerada, com finalidades 

educacionais, científicas, culturais ou tecnológicas, e não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, 

previdenciária ou afim.  
PARÁGRAFO ÚNICO - O serviço voluntário será prestado no âmbito do Projeto de Pesquisa intitulado Análise do declínio 

do uso de fitoterápicos(cultura local) frente ao uso de alopáticos: Um Estudo de Caso na Unidade Básica de Saúde do 

Povoado Juá, no município de Paulo Afonso-BA,submetido e aprovado na Pró-reitoriade Pesquisa, Inovação e Pór-

graduação, orientado por professorJoão Alves do Nascimento Júnior com intenção para tese de dissertação de mestrado da 

professora Ana Elisabeth Cavalcanti Santa Rita  
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JORNADA DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIA  
A jornada de atividade voluntária será de quatro horas semanais (mínimo de quatro horas e máximo deoito horas), cumpridas 

de acordo com horário estabelecido no respectivo projeto.  
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS COMPROMISSOS DO DISCENTE VOLUNTÁRIO  
São compromissos dos discentes voluntários:  

a) Desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho proposto, documento anexo a este termo, sob a supervisão e 

orientação do coordenador do projeto;  
b) Apresentar, após o fechamento do semestre; relatório de atividades discentes para apreciação do coordenador do projeto;  
c) Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;  
d) Apresentar resultados parciais ou finais nos eventos institucionais da UNIVASF.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O discente voluntário que pretender se desligar do projeto deverá comunicar ao coordenador, 

com antecedência mínima de 30 dias, sua intenção.  
PARÁGRAFO SEGUNDO - O não cumprimento de quaisquer dos compromissos elencados nesta cláusula, torna o discente 

voluntário inapto a concorrer nos editais das pró-reitorias da UNIVASF.  
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  
O presente Termo de Compromisso vigorará pelo período de __/__/____ a __/__/____.  

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO  
Poderá a UNIVASF, por motivação devidamente fundamentada, rescindir unilateralmente o presente Termo de Compromisso 

a qualquer tempo, desde que devidamente notificada a outra parte, sem que lhe seja devida qualquer indenização, a qualquer 

título.  
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO  
Para dirimir qualquer questão oriunda do presente instrumento e que não possa ser resolvida amigavelmente, as partes elegem 

o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Paulo Afonso-BA, Comarca de Paulo Afonso-BA, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  
E, por estarem de acordo com as condições estabelecidas, firmam o presente Termo de Compromisso em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma. Nome da Cidade, ___ de ______ de 20__.  

 

Professora Ana Elisabeth C. Santa Rita  

Docente responsável  

Discente Voluntário  
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO A SER APLICADO NO POVOADO JUÁ (PARTE 

1) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF CAMPUS 
PAULO AFONSO COLEGIADO ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA  

 
LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO E ETNOFARMACOLÓGICO  
PROJETO DE EXTENSÃO: Análise do declínio do uso de fitoterápicos (cultura local) frente ao uso de 
alopáticos: Um estudo de caso na Unidade Básica de Saúde do Povoado Juá, no município de Paulo 
Afonso-BA.  
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA: Povoado Juá – PAULO AFONSO – BAHIA – BRASIL  
Aluno (a): __________________________________________________________________Data: 
____/____/____  
1ª PRIMEIRA PARTE: Informações gerais IDENTIFICAÇÃO  
Endereço completo  
Rua/ Avenida: Número:  
Complemento:  
Bairro: Telefone: ( )  
Cidade: Estado:  
DADOS SÓCIOECONÔMICOS  
Nome completo:  
Ocupação/profissão: Religião:  
Idade: 1. 18-29 anos 2. 30-59 anos 3. 60-79 anos 4. Mais de 80 anos  

Sexo: 1. Masculino 2. Feminino  Estado civil: 1. Solteiro(a) 2. Casado(a) 
3. União estável 

Raça/cor: 1. Branco 2. Pardo 3. Preto 4. Amarelo 5. Indígena 6. Não sabe  

Escolaridade: 1. Analfabeto 2. Fundamental comp. 3. Fundamental incomp. 4. Médio comp. 5. Médio incomp.  

6. Superior. comp. 7. Superior incomp. 8. Pós-graduado. 9. Não sabe.  

Número de pessoas no domicílio (membros familiares):  
1. 01 (um) 2. 02 (dois) 3. 03 (três) 4. 04 (quatro) 5. Mais que 05 (cinco)  

Renda familiar:  
1. Menos de um salário mínimo 2. 1-2 salários min. 3. 2-4 salários min. 4. Mais que 4 salários min.  

LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO E ETNOFARMACOLÓGICO  
Sua família faz ou fez uso de plantas medicinais? 1. Sim 2. Não  
Caso “não”, na resposta anterior. Por quê?  
Para que utiliza as plantas medicinais (finalidade do uso)?  
1. Medicinal 2. Alimentícia 3. Religiosa 4. Outro(s):  
Por que utiliza (motivação para uso)? 1. Baixo custo 2. Fácil acesso 3. Faz menos mal (efeitos 
colaterais/ adversos) 4. Família usa a muitos anos (Tradição familiar) 5. Outro(s):  

Você acha que existem diferenças entre o tratamento realizado com remédio da farmácia e o 
realizado com plantas medicinais? 1. Sim 2. Não  

Caso “sim” na resposta anterior, quais estas diferenças?  
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APÊNDICE H – COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO E SUBMISSÃO AO 
COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE I – COMPROVAÇÃO DE SUBMISSÃO DE ARTIGO 
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ANEXO A – CORDEL “JUÁ, A HISTÓRIA CONTADA EM VERSOS 
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ANEXO B – LIVRO “JUÁ, A HISTÓRIA CONTADA EM VERSOS”. 
 

 
 


